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У збірнику представлені матеріали доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Інноваційні технології в роботі практичного психолога». Збірник 

містить матеріали, що відображають концептуальні засади психології та різнобічні її 

аспекти, що складають наукове підґрунтя практичних здобутків в психологічній практиці; 

досвід використання інноваційних технологій в роботі психологів різних сфер професійної 

діяльності. Представлені матеріали стануть в нагоді науковцям, практичним психологам 

різних сфер професійної діяльності, та всім, хто цікавиться питаннями впровадження 

інноваційних технологій у практичну площину. 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Шановні колеги! 

 

Перед Вами збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інноваційні технології в роботі практичного психолога». Конференція організована та 

проведена кафедрою психології Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти за участю Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України (лабораторія організаційної та соціальної психології), Української асоціації 

організаційних психологів та психологів праці, Запорізького національного університету 

(кафедра психології), Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (кафедра практичної психології), Запорізького національного університету 

(кафедра психології), Національного університету «Львівська політехніка» (кафедра 

теоретичної та практичної психології), Комунального навчального закладу Київської 

обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» 

(відділ практичної психології та соціальної роботи). 

Оскільки важливою складовою професійної діяльності психолога є практична 

діяльність, спрямована, зокрема, на психологічне консультування, діагностування та 

корекцію в рамках актуальних суспільних запитів, конференція «Інноваційні технології в 

роботі практичного психолога» спрямована на представлення різнопланових інноваційних 

технологій та технік в роботі даного фахівця. 

Цінністю організованої та проведеної конференції є створення спільного науково-

практичного простору для інтеграції наукових здобутків у практичну площину. 

Матеріали конференції видано у двох частинах відповідно до напрямів роботи 

конференції. 

Перша частина «Психологія: від теорії до практики» містить матеріали, які 

відображають концептуальні засади психології та різнобічні її аспекти, що складають 

наукове підґрунтя практичних здобутків в психологічній практиці та використання 

інноваційних технологій в роботі психологів різних сфер професійної діяльності. 

Друга частина «Особистісно-професійна компетентність педагога: від теорії до 

практики» присвячена актуальним питанням використання інноваційних технік і технологій 

в контексті розвитку особистісної та професійної компетентності педагога, його 

особистісного зростання та підвищення рівня майстерності в професії. 

Організатори конференції висловлюють сподівання, що проведення ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Інноваційні технології в роботі практичного психолога» 

сприятиме професійному та особистісномузростанню фахівців в області психологічної 

практики та подальшій популяризації професії практичного психолога. 
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ ЗАСОБАМИ STEAM-ОСВІТИ 

 

Актуальність дослідження. Інтегруючись в STEAM-урок, навчальні матеріали із 

предмету «Зарубіжна література» покликані поглибити культурно-пізнавальні інтереси 

учнів, розкрити духовну цінність творів різних епох, виховати в учнів повагу до культурних 

надбань свого та інших народів, формуючи творчу особистість з високим рівнем загальної 

культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією. 

Мета дослідження – розкрити особливості розвитку критичного мислення учнів на 

уроках зарубіжної літератури засобами STEAМ-освіти. 

Виклад основного матеріалу. 

STEAM-УРОК ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Дитина від своєї природи – допитливий дослідник, відкривач 

світу… Слід дитину спонукати до самостійної пізнавальної 

діяльності, формуючи з малих літ допитливість, прагнення до 

навчання, яке має бути радісною працею. 

В.О. Сухомлинський 

Неможливо уявити сьогодення без IТ-сектора. IТ-технології пронизують усі сфери 

нашого життя і стоять на службі в різних 

галузях життєдіяльності людини. Можна 

припустити їх подальший стрімкий 

розвиток. STEM (S – science, T – 

technology, Е – engineering, М – 

mathematics). Акронім STEM вживають для 

позначення популярного напряму в освіті, 

що охоплює природничі науки (Science), 

технології (Technology), технічну творчість 

(Engineering) та математику (Mathematics) і 

посилює ці компоненти в навчальних 

програмах. Останнім часом упровадження STEM пропагують у всіх шкільних дисциплінах 

природничих наук. Проводять STEM-фестивалі, форуми, конференції, відкриті заходи, 

уроки. 

Чому STEM-освіта так актуальна? Стрімка еволюція технологій веде до того, що 

незабаром найбільш популярними та перспективними на 

планеті фахівцями стануть програмісти, IT-фахівці, 

інженери, професіонали в галузі високих технологій тощо. 

У віддаленому майбутньому з’являться професії, які зараз 

навіть уявити важко. Усі вони будуть пов’язані з 

технологією та високо технологічним виробництвом на 

стику з природничими науками. STEM – це шлях до 

задоволення потреб суспільства, що зростають, практично в 

усіх сферах. Креативність та творчість, розвиток критичного 

мислення є пріоритетними складовими для розвитку сучасного здобувача освіти. Технології 

використовують навіть у вивченні творчих, мистецьких дисциплін. Саме тому компонент А 

(Arts) є рівноправним поруч з STEM складовими, адже спроможний розкрити потаємні 

порухи душі, виявити та розвинути таланти, здатність приймати нестандартні рішення. 
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Інтегруючись в STEAM-урок, навчальні матеріали із предмету «Зарубіжна література» 

покликані поглибити культурно-пізнавальні інтереси учнів, розкрити духовну цінність творів 

різних епох, виховати в учнів повагу до культурних надбань свого та інших народів, 

формуючи творчу особистість з високим рівнем загальної культури, гуманістичним 

світоглядом, активною життєвою позицією. Залучення відомостей та фактів з літератури у 

STEAM-урок демонструє комплексний підхід, коли технічні дисципліни поєднуються з 

творчістю, допомагає пробудити в учня інтерес до навчання. STEAM дає змогу підключити 

до сухих цифр і фактів життєвий матеріал, без якого людині важко довго сприймати 

інформацію різного рівня абстракції, хай то математичні формули, фізичні або хімічні. 

STEAM-урок дає можливість учням бути активними пошуковцями-збирачами 

матеріалів, виконавцями творчих презентацій, проектувальниками космічних кораблів (при 

вивченні твору Р. Шеклі), архітектурних споруд чи муралів із зображеннями літературних 

героїв, вирішувачами логічних задач шляхом використання дедуктивного методу (при 

вивченні творів про Шерлока Холмса), творцями проектів. 

Проекти, діяльність та виклики, пов'язані з освітою STEАM, є чудовим стартом для 

школярів, які прагнуть стати справжніми творцями, досліджувати свій світ, розвивати нові 

навички, набувати корисні компетентності , які зроблять їх успішними. Література може 

допомогти у питаннях дизайну чи етикету, які можуть виникнути під час виконання STEАM-

проекту; використовуючи описи героїв з тексту учні можуть створити власну 3–D модель 

літературного образу. 

При вивченні твору Діани Вінн Джонс «Мандрівний замок 

Хаула», семикласникам можна запропонувати випробувати себе у 

ролі творця паперового будиночка Хаула: освітлення можно зробити, 

використовуючи світлодіоди, двигун на батарейках рухатиме 

ходячий будиночок Хаула. 

Ці уроки залучають усіх учнів до цікавої роботи, досліджень, 

дизайнерських рішень, вони закликають школярів не зупинятися на 

досягнутому, опановувати нові науки, мислити творчо, розширювати 

свій кругозір та збагачувати себе новими знаннями про оточуючий 

світ. 

Список використаних джерел 

1. http://www.osvitaua.com/2018/07/65686/  

 

 

Бергазова Надія Миколаївна, 

вчитель англійської мови 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 

імені Максима Савченка 

Сумської міської ради 

 

ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ 

СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЙОМІВ ІНТЕРАКТИВНОГО 

НАВЧАННЯ 

 

Актуальність дослідження. Проблемами розробки і застосування інтерактивних 

методів навчання займається багато вітчизняних та зарубіжних методистів. Але не зважаючи 

на вивчення питань використання інтерактивних прийомів у процесі навчання іноземної 

мови, проблема визначення шляхів навчання діалогічного мовлення у контексті 

комунікативного підходу не достатньо розроблена у методиці викладання іноземних мов у 

школі. 

http://www.osvitaua.com/2018/07/65686/
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Мета статті – теоретичне обґрунтування доцільності використання прийомів 

інтерактивного навчання для формування вмінь англійського діалогічного мовлення учнів 

середньої школи. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки результатом навчання учнів іноземної мови є 

формування у них навичок і умінь користування мовою як засобом спілкування, ключовим 

тут є принцип комунікативної спрямованості, головна функція якого полягає у створенні 

умов комунікації, сприятливого психологічного клімату. Необхідно забезпечити дуже високу 

позитивну мотивацію учнів, їх інтерес та активність у вивченні іноземної мови. 

Сучасна школа стоїть перед прикрим фактом: в умовах традиційних форм та методів 

навчання школярі, пасивно отримуючи інформацію, не вміють здобувати її самостійно і 

застосовувати те, що знають. 

Все гострішою стає проблема вдосконалення форм організації процесу навчання, 

знаходження відповіді на запитання: як навчати, як створити умови для розвитку та 

самореалізації особистості в процесі навчання. Значною мірою цього можна досягти, 

використовуючи сучасні інноваційні технології, зокрема технології інтерактивного навчання, 

перетворюючи, таким чином, традиційний урок в інтерактивний . 

Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови 

постійної, активної взаємодії всіх учнів. Організація інтерактивного навчання передбачає 

моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми 

на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню 

навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, дає змогу 

педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу. Інтерактивне навчання на уроках 

іноземної мови передбачає організацію і розвиток діалогового спілкування, яке веде до 

взаєморозуміння, взаємодії, до спільного вирішення загальних, але значимих для кожного 

учасника завдань. Учень стає повноправним учасником навчального процесу, його досвід 

служить основним джерелом навчального пізнання. Педагог не дає готових знань, але 

спонукає учасників до самостійного пошуку. Активність педагога поступається місцем 

активності учнів, а завданням педагога стає створення умов для їх ініціативи. 

Інтерактивність – це одна з характеристик діалогових форм процесу пізнання. 

Діалогічне мовлення – це процес взаємодії двох чи більше учасників спілкування, це вид 

мовленнєвої діяльності, в якому кожен зі співбесідників виступає як мовець, так і слухач.  

Говоріння відіграє важливу роль у вивченні іноземної мови. Оволодіння умінням 

діалогічного мовлення є необхідною складовою навчального процесу з іноземної мови в 

учнів середньої школи. 

Основна спеціальна форма характеристика «інтерактиву» – це спеціальна форма 

пізнавальної діяльності; навчальний процес організовано так, що практично це всі учні 

заохочені до процесу пізнання, вони мають можливість розуміти и рефлектувати з приводу 

того, що вони знають і про шо думають; має бути атмосфера доброзичливості, 

взаємопідтримки – форма кооперації та співпраці; на уроці організується індивідуальна, 

парна, групова робота; застосовуються дослідницькі проекти, рольові iгри, робота з 

документами, різними джерелами інформації, використовуються творчі форми роботи. 

Ми розділяємо технології інтерактивного навчання на чотири групи залежно від мети 

уроку та форм організації навчальної діяльності: 

- Iнтерактивні технології кооперативного навчання. 

- Iнтерактивні технології колективно-групового навчання. 

- Технології ситуативного моделювання. 

- Технології оцінювання дискусійних питань. 

Інтерактивна технологія кооперативного навчання – це парна групова робота, яка 

організовується на уроках застосування знань, умінь та навичок. 

Приклади інтерактивних технологій кооперативного навчання –це «робота в парах», 

«ротаційні трійки», «два-чотири-всі разом», «Карусель».  

Технології ситуативного моделювання 
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Модель навчання у грі – це побудова навчального процесу за допомогою включення 

учня у гру. Учасники навчального процесу, за ігровою моделлю, перебувають в інших 

умовах, ніж у традиційному навчанні. Учням надається максимальна свобода 

інтелектуальної діяльності, яка обмежується лише визначеними правилами гри. 

Наведемо приклади технологій ситуативного моделювання. 

«Симуляції або імітаційні ігри». 

Імітаційними іграми називають процедури з виконанням певних простих відомих дій, 

які відтворюють, імітують, будь-які явища навкоишньої дійсності. Учасники імітації 

реагують на конкретну ситуацію в рамках заданої програми, чітко виконуючи інструкцію, 

наприклад проводячи дослід. Імітаційні ігри розвивають уяву та навички критичного 

мислення, сприяють застосуванню на практиці вміння вирішувати проблему. 

Як оргінізувати роботу: виберіть явище, тему для імітації. Сплануйте все, що 

необхідно для імітації, продумайте участь у ній усього класу. Надайте учням достатньо 

інформації, щоб вони могли впевнено виконувати всі передбачені процедури і одночасно 

вчитися. Заздалегідь продумайте вступ та запитання для підбиття підсумків. 

Симуляції – це створені вчителем ситуації, під час яких учні копіюють у спрощеному 

вигляді процедури, пов’язані з діяльністю суспільних інститутів, які існують у справжньому 

економічному, політичному та культурному житті 

Це – своєрідні родові ігри з використанням чітко визначених (за законом або за 

традиціями) і відомих ролей та кроків, які повинні здійснити виконавці: судові, 

парламентські, громадські слухання, збори, асамблеї, засідання комісій, політичні дебати 

тощо. Отже, симуляції є «мініатюрною» версією реальності. 

Як організувати роботу: слід пам’ятати, що в симуляції йдеться не про 

демонстрування акторських здібностей, а про вміле і в міру можливості безособове 

відтворення вибраного процесу. Необхідно пропонувати для проведення ситуативного 

моделювання теми, що спрощують дійсність. Виберіть тему для симуляції та основне 

питання, яке будуть вирішувати учні. Сплануйте сценарій симуляції, продумайте розподіл 

ролей, участь у грі всього класу. Надайте учням достатньо інформації, чіткі інструкції, щоб 

вони могли переконливо виконувати свої ролі і, одночасно, вчитися. 

Прийоми інтерактивного навчання надають широкі можливості змістовній основі 

навчання. Для учнів середньої школи, тобто середнього ступеня навчання іноземної мови, 

залишається провідним розвиваючий аспект. Середній етап навчання іноземній мові є 

вирішальним етапом, на якому pеалізуються основні завдання: формування якісної бази 

навичок та умінь IM, оволодіння активними мінімумами (фонетичний, лексичний, 

граматичний), підтримання мотивації, інтересу до предмета. Саме інтерактивні прийоми 

мають такий методичний потенціал. На відміну від традиційних методів, використання 

інтерактивних технологій дозволяє: моделювати реальні мовленнєві ситуації; спільно 

вирішувати проблеми; застосовувати рольові ігри; створювати атмосферу співпраці при 

підготовці і презентації різноманітних проектів; формувати власні цінності, беручи участь у 

дискусіях.  

Використання інтерактивних технологій навчання на різних етапах уроку іноземної 

мови – це не лише спосіб підвищити мотивацію учнів до вивчення мови, але й покращити 

атмосферу в класі, яка сприятиме співробітництву та порозумінню між учнями та вчителем. 

Взаємна довіра, рівноправність, партнерство у спілкуванні викликає в учнів задоволення від 

навчального процесу, бажання брати в ньому участь. Однак, потрібно постійно 

контролювати процес досягнення поставлених цілей, а у випадку невдачі змінювати тактику 

роботи, шукати та виправляти недоліки. 

Список використаної літератури 

1. Гапонова С.В. Сучасні методи викладання іноземних мов за рубежем. Іноземні 
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2. Кучма М.О. Організація навчального процесу з англійської мови в 8-9 класах 

загальноосвітньої школи: Автореф. дис. … канд. пед. наук. –К., 2002 20 с. 
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 

ВІКУ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 

 

Актуальність дослідження. У реалізації завдань, окреслених реформою 

загальноосвітньої школи, особливе значення надається підвищенню ефективності навчально-

виховного процесу, який здійснюється у початкових класах. У зв’язку з цим важлива роль у 

навчанні й вихованні молодших школярів належить розвитку пізнавальних інтересів учнів. 

Пізнавальна активність є однією з головних умов формування в учнів потреби в знаннях, 

оволодіння вміннями інтелектуальної діяльності, самостійності. Актуальність теми розвитку 

пізнавального інтересу молодших школярів на уроках інформатики визначається потребами 

сучасного навчального процесу, орієнтованими в значній мірі на всебічний розвиток 

особистості, формування системного світогляду і пізнавальних компетенцій.  

Мета статті – розкрити особливості розвитку пізнавального інтересу учнів 

молодшого шкільного віку на уроках інформатики.  

Виклад основного матеріалу. Розвиток особистості – є нескінченний процес 

зародження нових можливостей і перетворення їх у реальну дійсність. Вікові зміни в умовах 

навчання і виховання дітей мають вирішальний вплив не тільки на психіку, але і на 

пізнавальну активність. Діти молодшого шкільного віку можуть не тільки продуктивно 

засвоювати способи предметних і пізнавальних дій, емпіричні і теоретичні знання, але і бути 

психологічно включеними в саму навчальну діяльність. Молодші школярі вже можуть 

розвивати свої здібності і ті особистісні якості, які ляжуть в основу розвитку їх пізнавальної 

активності і як наслідок вплине на успішність у навчальній діяльності. 

Інтерес у навчанні є своєрідним епіцентром активізації навчання, розвитку 

пізнавальної активності школярів, формування у них позитивного ставлення до процесу й 

результатів своєї праці. Формування пізнавального інтересу є і результатом, і необхідною 

умовою шкільного навчання. 

У загальному пізнавальний інтерес являє собою вибіркову спрямованість до області 

пізнання, до її предметної і процесуальної сторін. Інтерес до пізнання є самоцінною сутністю 

людини, без якої вона перестає бути особистістю і реагувати на навколишній світ, у якому 

живе. Втрата пізнавального інтересу призводить до спустошення і психічних порушень 

особистості. Тому створення умов для активізації та розвитку пізнавальних інтересів втілює, 
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перш за все, гуманістичну ідею. Та не менш важливим є завдання підготовки молодого 

покоління до вибору професії, спілкування в колективі, виконання соціальних функцій. 

Поняття інтересу трактується по різному, інтерес виступає як вибіркова спрямованість 

особистості на ту чи іншу діяльність, як прояв емоційної активності, як своєрідний сплав 

емоційно-вольових та інтелектуальних процесів, як структура, що складається з домінуючих 

потреб, як ставлення людини до світу. Таким чином, психологічне поняття «інтерес» 

характеризується багатогранністю свого змісту, форм прояву та ролі для становлення і 

життєдіяльності особистості. 

Якісна перебудова інтересів найінтенсивніше відбувається в періоди переходу дитини 

з одного етапу онтогенезу на інший. Зміна інтересів, їх якостей не нівелює певної стійкості 

найбільш значущих у кожному віковому періоді ознак, які продовжують розвиватися, 

інтегруватись в інші на вищому рівні. При цьому, за дослідженнями Н.М. Бібік, відбувається 

не тільки розширення і поглиблення інтересів, а й їх диференціація, яка виражається в появі 

комплексу домінуючих ознак. Встановлено, що інтерес обумовлює навчальну діяльність в 

цілому, сприяє самовдосконаленню учнів [2]. 

Педагогічний підхід до проблеми інтересу пов’язаний із вивченням умов його 

розвитку в навчальній та позанавчальній діяльності, а також з виявленням методів і прийомів 

формування інтересу як цінної риси особистості і основи успішності. Зацікавити, а не дати 

знання в готовому вигляді – завжди було метою дидактики і теорії виховання. Це завдання 

розглядалося педагогами всіх епох. 

Становлення пізнавальних інтересів відбувається передусім на уроці. Необхідно 

розуміти, що від того, наскільки свідомо, з бажанням, творчо будуть працювати діти на 

уроках залежить те, як вони надалі будуть міркувати, думати, доводити, творчо мислити, 

застосовувати вивчене в різних ситуаціях.  

Л.В. Артемова справедливо зазначає: «Щоб навчання було легким і бажаним, важливо 

пропонувати такий зміст знань, який дитина на даному етапі розвитку своєї психіки може 

сприйняти найбільш оптимально  –  зацікавлено, з найменшими труднощами» [1, с.7]. Тобто 

важливим є вплив пізнавального інтересу на результативність навчання в початкових класах. 

Сучасна школа повинна не тільки сформувати в учнів певний набір знань, а й 

пробудити їх прагнення до самоосвіти, реалізації своїх здібностей. Необхідною умовою 

розвитку цих процесів є активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів. У рішенні 

цієї задачі важлива роль відводиться новим інформаційним технологіям, впроваджуються в 

навчальний процес, починаючи з його ранніх етапів. Тому уроки інформатики у початковій 

школі вносять найбільш вагомий внесок в активізацію навчально-пізнавальної діяльності 

дітей. 

Щоб активізувати пізнавальну діяльність учнів і підвищити інтерес на кожному етапі 

уроку, необхідно працювати в інноваційному режимі, використовуючи інформаційні 

технології, що і є основним напрямком модернізації освіти. У цьому велику роль відіграє 

вивчення курсу інформатики в початкових класах, метою якого є формування і розвиток в 

учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для 

реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. Цей курс і вносить значущий 

внесок у розвиток інформаційного компоненту загальнонавчальних умінь і навичок, 

формування яких є одним з пріоритетів початкової загальної освіти.   

У процесі вивчення курсу реалізуються різні види діяльності: ігрова, навчально-

ігрова, художня діяльність, дослідження, співпраця в парі, групова взаємодія. Учням 

пропонуються різноманітні форми завдань: ребуси, кросворди, загадки, закодовані слова та 

речення, анаграми, зашифровані малюнки тощо.  

Нижче наведено приклади деяких зазначених завдань, які пропонуються учням на 

уроках інформатики для розвитку пізнавального інтересу. 

 

Завдання 1. Розгадати ребуси. 
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Відповідь: Комп’ютер Відповідь: Браузер 

Завдання 2. Розгадати кросворд. 

 

Завдання 3. Необхідно прочитати речення, використовуючи заданий шифр. 

 

 

 Відповіді: інтернет, монітор, сканер 

 

Завдання 4. «Зачарований малюнок». 

Необхідно зафарбувати клітинки таблиці наступним чином: цифра позначає кількість 

клітинок, буква – колір цих клітинок. Так, якщо написано 5с3ч, то треба зафарбувати підряд 

5 синіх клітинок та 3 червоних клітинки. Якщо правильно зафарбувати таблицю, то 

отримаємо цікавий малюнок. 

Умовні позначки: б – білий, бл – блакитний, ж – жовтий, з – зелений, с – синій. 

 
12б 1б 

5бл 

3б 

2с 

1б 

1б 

1бл 

3ж 

1бл 

1б 

1бл 

1б 

1б 

1бл 

3ж 

3бл 

1б 

2с 

1б 

1б 

1бл 

3ж 

1бл 

1б 

1бл 

1б 

1б 
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3б 

2с 

1б 

12б 9б 

2с 

1б 

12б 1б 

9з 

2б 

1б 

1з 

7с 

1з 

2б 

 

 

1б 

9з 

2б 
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Запропоновані завдання допомагають розвивати пізнавальну активність учнів 

молодшого шкільного віку, їх інтерес до навчання, розвивати спостережливість, кмітливість, 

уважність, логічне мислення. 

Висновки. Підвищення пізнавального інтересу до навчання учня з шкільних 

дисциплін – основне завдання сучасної освіти. Якщо учню цікаво на уроці, він сам прагне до 

пізнання нового, і вчителю залишається тільки правильно направляти і коректувати цей 

шлях. 

Навчання і виховання ґрунтується на активній позиції учнів, їхній пізнавальній 

самостійності. Актуальним сьогодні є впровадження у навчальний процес таких засобів 

активізації, як системи пізнавальних і творчих завдань, застосування різних прийомів 

співробітництва і навчального діалогу, групової та індивідуальної роботи, що сприяє 

зміцненню інтересів дітей. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Актуальність дослідження. В умовах значних соціально-економічних та 

інформаційно-технологічних змін, що відбуваються у нашій країні сьогодні, проблема 

адаптації особистості виступає на перший план. Це є суттєвим і для діяльності освітніх 

організацій, які теж повинні швидко реагувати на соціальні зміни, що відбуваються у 

суспільстві, вносити необхідні зміни в зміст навчання, знаходити нові форми взаємодії, 
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оскільки працюють з молодим поколінням, яке є більш відкритим до всього нового та 

швидше адаптується до соціальних змін, порівняно з дорослими. 

Мета статті – розкрити особливості професійної адаптації педагогічних працівників. 

Виклад основного матеріалу. Проблемі адаптації присвячені дослідження багатьох 

вчених. Що стосується визначення змісту адаптації, то слід зазначити, що адаптація (від лат. 

adapto – «пристосовую») традиційно тлумачиться як процес пристосування працівника до 

умов зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Поряд з терміном «адаптація» використовується й термін «переадаптація», що 

розуміється як процес перебудови особистості при корінних змінах умов і змісту її життя та 

діяльності (з умовами життя і професійної діяльності). Через її здійснення підвищується 

адаптованість особистості. При неможливості переадаптації особистості відбувається її 

дезадаптація.  

Адаптація та переадаптація розрізняються лише ступенем перебудови особистості. 

Переадаптація відбувається там, де цінності і смислові утворення особистості, її цілі і норми, 

потребово-мотиваційна сфера у цілому перебудовується (або мають потребу у перебудові) на 

протилежні за змістом, способами і засобами реалізації, або змінюється у значній мірі. При 

переадаптації особистість може мати потребу у реадаптації, якщо відбувається перехід у 

попередні умови її життя і діяльності. 

Дезадаптація – зміна поводження людини у соціальній сфері, невідповідність своїм 

соціальним функціям, яка призводить до психологічного й емоційного зрушення; дисфункції 

між професійною роллю і особистісними якостями суб’єкта; професійне вигорання як 

різновиду професійного стресу; агресивності як прояву дезадаптація. 

Адаптацію у широкому значенні трактують як процес пристосування індивідуальних 

та особистісних якостей до життя та діяльності людини в умовах, що змінюються; як активну 

взаємодію особистості та середовища залежно від ступеня її активності або як перетворення 

середовища згідно з потребами, цінностями й ідеалами особистості, або як переваги 

залежності особистості від середовища; як зміни, що супроводжують на рівні психічної 

регуляції, становлення (та відновлення), збереження динамічної рівноваги у системі «суб’єкт 

праці – професійне середовище».  

Адаптація це досить складний феномен. У його вивченні, на наш погляд, є кілька 

основних підходів, а саме: біофізіологічний, психологічний, інформаційно-комунікативний 

підходи.  

У межах біологічного підходу акцент робиться на активізації фізіологічних механізмів 

людини (фізична витривалість і та ін.). 

У психологічному підході акцент робиться на адаптацію особистості до її професійної 

діяльності та умов, де людина працює. До цього підходу відносяться особистісний і 

соціально-психологічний аспекти адаптації.  

Новий підхід до вивчення проблеми адаптації – інформаційно-комунікативний, – 

вивчення процесів взаємного пристосування, узгодження, взаємопроникнення та сумісного 

співіснування психосемантичних систем, у процесі інформаційного обміну у ході 

міжособистісної комунікації.  

Наше дослідження здійснено у рамках психологічного підходу, у відповідністю з яким 

адаптація розуміється як процес врегулювання і гармонізації взаємодій особистості із 

зовнішнім середовищем шляхом поступового зменшення ступеню неузгодженості між 

людиною та зовнішнім оточенням.  

Адаптація значною мірою обумовлена рівнем особистісної саморегуляції і 

відбувається у формі взаємообумовлених змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі 

під впливом факторів адаптації (зовнішні вимоги, умови діяльності, соціально-психологічні 

фактори тощо). 

В адаптації людини провідною стороною виступає її активність. Що має не 

пристосовницький (адаптивний), а перетворюючий, діяльний характер. Беручи до уваги 

закономірності виробничої адаптації й розглядаючи її у широкому змісті не тільки, як 



15 
 

виробництво матеріальних благ, але і як виробництво людини – суспільної особистості, 

адаптацію можна охарактеризувати як активне освоєння природного, а також соціального 

середовища у всій різноманітності її сфер – економічної, політичної, соціальної.  

На даному етапі розвитку науки виділяють більше десяти видів адаптаційних процесів 

людини. Що стосується видів адаптації, то аналіз літературних джерел дає підстави 

згрупувати види адаптації за такими критеріями: форми пристосування; види пристосування; 

напрями пристосування; активність пристосування. 

Переходячи до аналізу специфіки професійної адаптації педагогічних працівників як 

одного із видів адаптації, зазначимо, що професійна адаптація працівників сьогодні є 

важливою умовою ефективності професійної діяльності в усіх соціальних сферах, але серед 

численних професій є такі, де роль адаптованості особливо велика. Значимість адаптації для 

професії педагогічних працівників випливає із специфіки праці, яка полягає у тому, що 

результат їх діяльності не можна виміряти, його не можна виразити у відсотках, встановити 

норму виробітку.  

З іншого боку, освітні організації повинні швидко реагувати на ті соціальні зміни, що 

відбуваються у суспільстві, вносити необхідні зміни у зміст навчання, знаходити нові форми 

взаємодії з учнями, які значно швидше адаптуються до соціальних змін, ніж дорослі. 

Також, слід зазначити, що особливості професійної адаптації педагогічних 

працівників залежать від розвитку соціально-психологічного клімату, який панує в колективі 

загальноосвітнього навчального закладу. 

На професійну адаптацію педагогічних працівників може впливати, на нашу думку, 

рівень згуртованості та організованості педагогічного колективу, стиль керівництва, у 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

Розглядаючи етапи включення педагогічного працівника у процес професійної 

діяльності, дослідники виділяють два види професійної адаптації: 

– первинна адаптація охоплює період первісного включення педагогічного працівника 

(тобто вперше в його житті) у професійну діяльність; 

– вторинна адаптація – це відбуваються усі наступні зміни роботи чи професії, 

викликані не тільки переходом педагогічного працівника на нове місце роботи, в інший 

колектив, але також технічними, технологічними й організаційними нововведеннями у 

даному колективі.  

Адаптація як важливий період у професійній біографії педагогічного працівника – 

складний динамічний процес, в якому необхідно розрізняти ряд специфічних 

взаємопов’язаних аспектів: соціальний, соціально-психологічний, психологічний і власне 

професійний.  

На перший погляд, професійна адаптація повинна бути характерна для молодого 

спеціаліста, яка кардинально змінила напрям професійної діяльності чи професію, але така 

точка зору є хибною – професійна адаптація є неминучою за будь-яких змін, які 

відбуваються на робочому місці або в організації. 

Оптимальне співвідношення (узгодженість) між суб’єктом праці і професійним 

середовищем, що досягається у процесі професійної адаптації, не є статичним, раз назавжди 

сталим станом. 

Зміна професійного середовищі, пов’язана, наприклад, із впровадженням сучасної 

технології, з призначенням нового керівника, з придбанням професії чи посади, з переходом 

в інший підрозділ чи в іншу організацію, а також зі зміною потреб, можливостей і цілей 

самої людини, – веде до необхідності активізації процесу професійної адаптації. 

Якщо неузгодженості у цій системі невеликі і не вимагають значних зусиль для 

їхнього усунення, можна говорити про короткочасну адаптацію, що неминуче виникає у 

процесі будь-якої професійної діяльності педагогічного працівника. 

Радикальна зміна професійних задач і соціального оточення, що має місце при зміні 

професії чи організації, є головним чинником вторинної адаптації педагогічного працівника. 

Т.С. Яценко, вивчаючи проблеми вторинної адаптації, які пов’язані з загальним рухом кадрів 
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у середині підприємства, відмічає, що оптимізація процесу вторинної адаптації керівника у 

порівнянні з первинною є менш складною проблемою, оскільки середовище, до якого 

необхідно адаптуватися, значно звужується. 

Процес адаптації, при переході педагогічного працівника з однієї організації до 

другої, як правило, супроводжується і певними трансформаціями її психіки, ціннісних 

установок і поводження.  

Так на першому етапі у нього з’являється ентузіазм і підняття настрою; на другому – 

присутні фрустрація, депресія і почуття збентеження; на третьому етапі з’являється почуття 

впевненості у своїх силах і задоволення своїми переживаннями. 

Так, серед критеріїв професійної адаптації педагогічних працівників можна виділити: 

– психічну норму: успішність включення людини у соціальне середовище; 

відповідальність індивідуальних властивостей особливостям діяльності; співпадання 

інтересів особистості й колективу, прояв її активності у цих умовах, прийняття групових 

норм колективу; встановлення стійких позитивних взаємовідношень із колегами і 

адміністрацією, високий рівень задоволеності цими відносинами і своєю працею; 

– об’єктивні: задоволеність особистості її власним статусом у колективі (професійно-

кваліфікаційний зріст, стаж роботи, авторитет); 

– суб’єктивні: задоволення особистості, відношення до різних аспектів і умов 

діяльності та спілкування, а також до самої себе; самооцінка своєї позиції у колективі, 

почуття рівноправності, авторитет, самооцінка своєї позиції у колективі, впевненість у діях, 

задоволення особистості відповідальністю рівень конфліктності; гармонійна активність, 

високий рівень домагань, самокритичність. 

Розкриваючи характеристику стратегій для реалізації ефективного управління 

професійною адаптацією педагогічних працівників, слід зазначити, що стратегія – це такий 

методичний інструмент керівника закладу освіти, що спрямований не на досягнення 

миттєвих результатів впливу на підлеглих, а на довгострокову оптимізацію майбутнього у 

формі поступового накопичення імовірності досягнення цільового результату. 

Ідеальна стратегія управління професійною адаптацією педагогічних працівників 

полягає у забезпеченні професійного зростання та самореалізації не через зменшення 

напруги, а за допомогою вирішення творчих завдань, що сприяють успішному розвитку 

організації. 

Критерієм ефективності управління професійною адаптацією педагогічних 

працівників у цьому контексті є такі дії керівника освітньої організації, які забезпечують 

одночасний розвиток педагогічного працівника та освітньої організації, не перевищуючи їх 

енергетичні й адаптивні можливості. 

Аналіз наукових досліджень дає підстави виокремити певні стратегії управління 

професійною адаптацією педагогічних працівників. 

Інформування підлеглих. Дана стратегія необхідна в тому випадку, коли є недостатній 

рівень інформованості педагогічних працівників про зміни, які будуть відбуватися в освітній 

організації.  

Позитивна сторона цієї стратегії в тому, що домігшись розуміння з боку підлеглих 

керівник буде сприяти тому, що вони стануть свідомо допомагати у проведенні інноваційних 

заходів в освітній організації.  

Недоліком цієї стратегії може бути неправильне трактування або недостатнє 

обґрунтування проведення нововведень, що призведе до небажаних пліток чи відмови у 

співпраці. 

Допомога і підтримка. Ця стратегія застосовується для вирішення проблеми з 

пристосуванням педагогічних працівників до змін в освітній організації. 

Позитивна сторона стратегії – у вироблення організаційних форм і методів для 

отримання додаткового рівня компетентності (відповідних знань, вмінь, навичок) та 

психологічної підтримки. 
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Негативна сторона – великі тимчасові витрати при реалізації надання письмових 

інформаційних листів та засобів їх розповсюдження. 

Ще одна ціль – підтримка стану саморозвитку, відкриття подальшої перспективи 

розвитку в напрямку майстерності в усіх професійно-значимих аспектах. Керівник 

спостерігає за особистістю співробітника, при виявленні «застою» ставить нові завдання. 

При виявленні стану саморозвитку – поступове нарощування розвиваючого тиску, не 

порушуючи межі, за якою починається дезадаптація. При виявлені стану дезадаптації 

керівник або психолог надають психологічну допомогу та зменшують рівень тиску. Така 

стратегія забезпечує найвищій темп індивідуальних змін та спрямовує педагогічних 

працівників до майстерності та саморозвитку. 

Участь і залучення. Дана стратегія передбачає створення команди для реалізації 

нововведень щодо ефективного розвитку освітньої організації. 

Позитивність у тім, що керівник освітньої організації відбирає у процес змін 

компетентних педагогічних працівників, враховуючи їх творчий потенціал. 

Негативною стороною є залучає педагогічних працівників на основі симпатії та 

товариських стосунків, ризикуючи підбором некомпетентних осіб. 

Це може бути делегування доручень заступникам, психологам, розміщення 

педагогічного працівника, що адаптується в систему формальних зв’язків. А здійснювати 

підтримку, зворотній зв’язок можна за допомогою співбесід, індивідуальних звітів про 

поточні і можливі проблеми та труднощі. Застосування організаційних впливів: направлення 

– досягнення дії, спрямованих на досягнення бажаного результату.  

Це може здійснюватись за допомогою делегування (встановлення відповідальності і 

точної звітності за результатами), мотивації (переконуванні та натхненні педагогічних 

працівників на виконання бажаних дій), координування (докладання зусиль у найбільш 

ефективних комбінаціях), керування змінами (стимулювання творчості та інновацій для 

досягнення цілей). 

Керування і кооптація (символічна участь). Стратегія застосовується у випадках, 

якщо інші стратегії не спрацьовують чи вимагають великих матеріальних витрат. 

Позитивний момент полягає у можливості використання достатнього матеріального 

фінансування та швидкому одержанні позитивного результату. 

Негативним наслідком може бути виникнення ряду проблем, якщо працівники, 

втягнуті у зміни, здогадуються що їх використовують чи ними маніпулюють. 

Після проведеного аналізу керівник освітньої організації зможе спланувати адекватні 

заходи впливу на поводження співробітника. Можливо, він визнає за необхідне вплинути на 

передумови, або на самого співробітника. Може виникнути потреба здійснення впливу на 

підлеглого чи підлеглих, коли керівник відчує з їх боку опір тим змінам, що намагається 

провести в освітній організації. 

«Відкритий чи прихований примус». Дану стратегію використовують у випадку, коли 

необхідно швидко провести зміни в організації, а також коли керівник, як ініціатор, має 

авторитарний стиль керівництва. 

Позитив – у можливості швидко і ефективно провести інноваційні заходи щодо 

розвитку організації. 

Негативна сторона цієї стратегії – ризик викликати хвилю обурення особистими діями 

керівника без врахування думки колективу. 

Для реалізації ефективного управління професійною адаптацією педагогічних 

працівників, керівника освітніх організацій слід враховувати та використовувати такі 

напрямки діяльності: 

– формування творчих груп, враховуючи їх сумісність та компетентність; створення 

відкритих каналів комунікації для вчасного отримання важливої інформації, яка сприятиме 

об’єктивному корегуванню визначених дій; 

– підбір форм і методів довгостроковому розвитку педагогічних працівників 

(проведення психологічних тренінгів, навчання на курсах); 
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– побудова взаємовідносини з підлеглими як з повноцінними партнерами; 

 – організація заходів щодо створення вільної неформальної робочої атмосфери, з 

одночасним збереженням керівниками міжособистісної дистанції; 

– здійснення винагород для тих, генерує та здійснює перспективні творчі рішення;  

– вироблення заходів щодо вироблення терпимості до невдач і здійснення помилок, не 

можливості допустити страху помилок та ін. 

Висновки. У результаті аналізу сутності професійної адаптації педагогічних 

працівників можна зробити наступні висновки. Адаптація – це процес врегулювання і 

гармонізації взаємодій особистості із зовнішнім середовищем шляхом поступового 

зменшення ступеню неузгодженості між людиною та зовнішнім оточенням. Професійна 

адаптація педагогічного працівника – це процес пристосування до змісту та умов праці на 

робочому місці, в результаті якого відбувається засвоєння професійно-рольових, 

нормативних вимог, цінностей освітньої організації, оволодіння сталими формами 

професійної діяльності, досягнення певного входження в окремі форми організаційної 

взаємодії, узгодження соціальних, групових та особистих цілей та інтересів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІГОР ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Актуальність дослідження. Як відомо, завтрашній день – це сократичне суспільство, 

запальна комп’ютерна освіченість та міжнародні зв’язки. Щоб діти почувалися впевнено в 

цьому середовищі, їм потрібно забезпечити відповідну підготовку. На сьогоднішній день 

учнів не задовольняє сума знань, їм потрібні практичні навички володіння іноземною мовою 

в різноманітних ситуаціях, наближених до реальних. Суспільству не потрібні роботи з 

механічними знаннями, воно потребує критично і творчо мислячих громадян. 

Психологи називають гру «серйозним заняттям». Адже вона має велику значущість. В 

процесі гри учень формується як суб’єкт діяльності. Працюючи в школі, я дійшов висновку, 

що гра як організована дія з молодшими школярами, викликає наругу емоцій і розумових 

зусиль учня і передбачає прийняття швидкого рішення і реакції: що сказати і як зробити? 

Пошук відповіді на це запитання загострює розумову діяльність учня, розвиває кмітливість. 

А знання, набуті в результаті розумових та фізичних зусиль, більш міцні ніж одержані в 

готовому вигляді, тому я вважаю гру актуальною. 
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Практична цінність даної робот полягає в тому, що ці ігри можуть бути використані 

вчителями дитячих садків та молодших школярів і служити для підвищення мотивації у 

навчанні. 

Мета дослідження – розкрити особливості використання ігор при викладанні 

іноземної мови. 

Виклад основного матеріалу. У наш час все більше розширюються зв’язки України 

із зарубіжними країнами, й інтерес до вивчення англійської мови невпинно зростає. У 

методиці викладання англійської мови існують різні способи оптимізації навчальної 

діяльності, в тому числі й гра. Ігри періодично висвітлюються в методичній літературі, 

оскільки викликають інтерес викладачів іноземної мови своєю розважальністю, навчаючою 

дією, можливістю використання як засобу емоційної розрядки, мотивації навчальної 

діяльності, з метою тренування, для контролю знань і навичок учнів. Отже, предметом 

дослідження моєї роботи є гра, а саме ігри на початковому етапі вивчення англійської мови. 

Метод роботи є дослідити чи важливо й доречно використовувати різноманітні види ігор, 

особливо на початковому етапі, які ігри є ефективними і краще сприймаються учнями. Тому 

завданням моєї роботи є: 

1) проаналізувати різні види ігор; 

2) розробити систему ігор, яка б охоплювала інтереси всіх учнів класу. 

Ігрова діяльність на уроці дуже важлива. Наймолодші учні люблять рухливі ігри, 

трохи старші захоплюються загадками, кросвордами, змаганнями. Проводячи такий урок, 

обов’язком вчителя є створити атмосферу дружби, довіри на уроці, не тільки ставити свої 

умови гри, але й приймати ідеї учнів. Під час гри всі мають рівний статус. Вона під силу 

навіть слабким учням. Слабкий у мовній підготовці учень може стати першим у грі: 

винахідливість та кмітливість стають важливішими за знання предмета. 

Працюючи над даною темою використовував різноманітні методи дослідження гри: 

описовий метод зіставний метод, статистичний метод А зараз розглянемо різні види ігор. 

Рольова гра як методичний прийом навчання іноземних мов одержала широке 

застосування у практиці. Рольова гра деякими зарубіжними методистами (J. Revell, J. Laylor) 

визначається як спонтанна поведінка того, хто навчається, його реакція на поведінку інших 

людей, що беруть участь в гіпотетичній ситуації. Методист D. Berne дотримується такої 

самої думки. Він визначає рольову гру як прийом, коли учень повинен вільно імпровізувати 

в межах заданої ситуації, виступаючи в ролі одного з її учасників. Вона належить до групи 

активних засобів навчання, допомагає активізувати мовну діяльність школярів, формує у них 

уміння самостійно висловлювати свої думки, виховує в учнів почуття впевненості в собі, 

сприяє створенню позитивного психологічного мікроклімату на уроці, залучає до активної 

мовленнєвої діяльності всіх учнів. 

Для учнів рольова гра – це ігрова діяльність, в якій вони беруть на себе певні ролі й 

виконують їх. Навчальний характер цієї діяльності учнями не усвідомлюється. Рольова гра 

має велике виховне значення. Вона допомагає згуртувати учнівський колектив, залучаючи до 

активної діяльності сором’язливих чи несміливих. У рольових іграх виховується свідомість, 

дисципліна, взаємодопомога, уміння відстояти свою точку зору. 

Визначаються такі основні правила рольової гри: 

– учневі пропонується поставити себе в ситуацію, яка може виникнути за межами 

школи, в реальному житті. Це може бути все, що завгодно: від зустрічі знайомого на вулиці 

до більш складної ситуації; 

– учневі необхідно адаптуватися в даній ролів потрібній ситуації. В одному випадку 

він може грати сам себе, в іншому його доведеться взяти на себе уявну роль;  

– учасникам рольової гри необхідно поводитись таким чином, ніби все відбувається в 

реальному житті, їх поведінка має відповідати ролі, яку вони виконують; 

– учасники гри повинні сконцентрувати свою уваг на комунікативному використанні 

одиниць мови, а не на звичайній практиці їх відпрацювання та закріплення в мовленні. 
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Структура рольової гри складається з трьох основних компонентів: ролі, вихідної 

початкової ситуації та рольової дії. 

Приклади рольових ігор: 

1. «What is this?» 

Вчитель роздає картки, які видно тільки через маленький отвір. Учні показують один 

одному картинки та питають «What is this?» Вони складають питання «Is it a....?» доки не 

відгадають прете. 

2. «What I go to London…» 

Хто-небудь з учнів говорить «What I go to London I shall take a suitcase with me». 

2 учень: «What I go to London I shall take a suitcase with me». 

Кожен учень повторює і добавляє ще свій предмет. 

3. The Seven Families Game. 

В гру можуть грати від 4 до 25 учнів. На картках описано 7 сімей. 

Учням дається картка. Завданням гри є знайти іншого числа сім’ї. Для цього треба 

рухатися кімнатою, задаючи різні запитання. 

Отже, рольова гра – це навчання в дії, що як відомо підвищує якість навчання. 

Ситуація спілкування, що моделюються в рольовій грі, дозволяють наблизити мовленнєву 

діяльність на уроці, до реальної комунікації, дають можливість використовувати мову як 

засіб спілкування. 

Буквені ігри. Серед великої різноманітності ігор особливе місце, на наш погляд, 

займають буквені ігри /Word Games/. Під буквеними іграми ми розуміємо своєрідні загадки, 

в яких потрібно відгадати слово або фразу, написані незвичним способом. Для відгадки 

необхідно провести комбінаторні перетворення з буквами – змінити їх послідовність, 

розміщення відносно одна одної, порядок читання, додати або вилучити окремі букви. Такі 

розважальні ігри мають різні назви – розважальні, інтелектуальні, словесні, тестові ігри, 

буквені задачі. Вони входять в розряд розважальної енігматики (ainigmatos (гр.) – загадка) 

або Language Puzzles. 

Буквені ігри розширюють ерудицію, вчать працювати зі словником, дають можливість 

тренувати пам'ять, заглиблю¬ватися в тонкощі мови, але при цьому не втрачають своєї 

розважальності. У ці ігри грають з метою змагання, групами, індивідуально, в письмовій чи 

усній формі, із застосуванням наочності (частіше образотворчої – графічної, друкованої, 

символічної) або без неї. 

Розглянемо буквені задачі. 

Анаграма (англ. Anagram Game – перестановка букв) – це слово або словосполучення, 

утворене перестановкою букв, які складають інше слово чи словосполучення. Вона була 

відкрита у третьому столітті до н.е. грецьким граматистом і поетом Лікофроном. Приклади 

анаграми: колба – бокал, карта-карат-катар. Існують фрази, що складаються з анаграм (блок 

анаграм). Приклади анаграм в англійській мові: team-meat-mate. 

Паліндром (від гр. palendromeo – біжу назад) – слова, які читаються однаково зліва 

направо і справа наліво. Наприклад: піп, наган. Приклади паліндромів англійською мовою: 

dad, Anna, refer. 

За переказами в Константинополі у візантійському храмі Софії на мармуровій купелі 

було вирізано такий паліндромний вислів НИСПОНАНОМИМАТАМИМОНАНОПСИН. Це 

означало «Обмивайте не тільки лице своє, але й ваші гріхи». 

Метаграма (англ. doublet від гр. meta-між, після, через, gramma – буква) – загадка, в 

якій одна буква слова замінюється іншою. Складається ланцюжок метаграм, який з’єднує 

задані слова. Задані слова можуть також відгадуватися за ознаками, які сформульовані в 

римованому тексті, причому в змісті такого завдання вказані букви, зміна яких міняє смисл 

слова. Найбільш поширеною є метаграма із звичайним текстом, а не римованим. 

Винахідником метаграми вважається відомий англійський письменник Льюіс Керрол. 

Найпростішим видом метаграми є гра, знайома з дитинства – «зіпсований телефон» 

(Gossip), за правилами якої ведучий пошепки передає повідомлення першому гравцеві, а той 
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передає його наступному по колу. Останній гравець голосно говорить, що він почув, і майже 

напевно це буде зовсім не те, що сказав ведучий першому гравцеві. 

Логогриф (від гр. logos – слово, grithos – загадка) – буквена гра, в якій треба 

відшукати загадане слово і утворити від нього нові слова шляхом перетворення і відкидання 

окремих букв або складів. 

Друга група: головоломки (Puzzles). 

На відміну від буквених задач головоломки вводять елемент складності в 

розгадування задуманих слів. Це особливе розташування слів, які відгадуються, у вигляді 

квадрата фігур, ланцюжка, драбини, або комбінація малюнків, знаків, умовних позначень і 

т.п. Суть операції в головоломках полягає у відгадуванні слів, фраз за умови їх правильного, 

відповідно задуманому, розташування відносно один одного (кросворди) або у відгадуванні 

намальованих чи зашифрованих слів або фраз (ребуси). 

Кросворд (від англ. Cross-Word слова, які перехрещуються) гра, яка полягає в 

заповненні буквами рядів-клітинок, що перехрещуються так, щоб по горизонталі і вертикалі 

вийшли задані за значенням слова. Про популярність цієї гри говорить той факт, що у 

Великобританії проводяться чемпіонати на першість країни з розв’язання кросвордів, а 

також фіксуються рекорди по складанню кросвордів, що мають найбільшу кількість 

клітинок, виходять спеціальні видання. Автором першого кросворда є англієць Arthur 

Wynne, який опублікував свій кросворд 21 грудня 1913 року. 

Чайнворд (від англ. chain – ланцюжок, word – слово) – різновид кросворда, в якому 

слова розміщені одне за одним. Кінець попереднього слова є початком наступного. Слова, 

які потрібно вставити, можуть бути зашифровані малюнками, ребусами і т.п. 

Файнворд (від англ. fine – точний, word – слово) складається з декількох клітинок, 

заповнених буквами, – ключа до розгадки. З частини букв, розміщених у клітинках, 

складається якесь слово, сполучення слів або речення. Ключ служить для розгадування 

файнворда. 

Ребус – гра-загадка, в якій слово, що шукається, або фраза зображені комбінацією 

букв, фігур, знаків. 

Арифмогриф (англ. Word Arithmetic – від гр. arythmos – число, rhythos – загадка). 

Мета гри – відгадування слів чи тексту, де букви зашифровані цифрами. Одна цифра замінює 

іншу в алфавіті від 0 до 9. Наприклад: слово PENCIL в цифровому зображенні читається як 

набір цифр 5432181, слово girl – як 80114 і т.п. 

0 1   2 3 4 5 6 7 8 9 

A B C D E F G H   I   J 

K L M N O P Q R S T 

U  V   W   X   Y   Z        

Третя група: шаради (англ. Charade – від фр Charade І – загадка) – гра, в якій загадане 

слово ділиться на частини, які являють собою окремі слова, що відгадуються за вказаними 

значеннями, а також загадка, що подається в образних сценах. Англійське слово CHARADE 

означає: акторська гра, до якої звертаються для зображення значення смислозначимих 

частин, з яких складається слово. 

Музичні та рухливі ігри. Важливу роль у навчанні іноземної мови відіграють також 

пісні. Адже музика безпосередньо впливає на почуття дитини, формує її моральний обік, 

закладає основи культури майбутньої людини. Сприйняття музики тісно пов’язано з 

розумовими процесами, потребує слухової уваги, спостережливості вміння слухати, 

порівнювати, оцінювати. Як і ніші види мистецтва, музика має пізнавальне значення. 

Слухаючи музику, діти про-своєму уявляють художні образи, в результаті чого народжується 

їх творча уява. 

Пісня – це яскрава образна форма поглибленої уяви про навколишню. Дійсність. 

Виконання пісні викликає у дитини позитивне відношення до всього прекрасного, доброго. 

Практика показує, що вивчення пісні на уроці іноземної мови прививає учням інтерес до 
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мови, до країни, мов якої вивчається, до її культури. Пісня допомагає внести в урок елемент 

святковості, який так потрібен дітям. 

При використанні пісень на уроці англійської мови відбувається знайомство дітей зі 

світом музики, де музика виступає засобом естетичного виховання; Навчаючи молодших 

школярів, успішним є поєднання музикального і ритмічного компонентів з ігровою 

діяльністю. 

До розряду музичних і рухливих ігор відносять так звані пісні – вправи або пісні-ігри, 

які можуть бути граматично чи лексично направленими. З одного боку вони сприяють 

активізації емоцій і емоційної пам’яті учнів, а з другої – включають необхідні для навчання 

одиниці монологічного та діалогічного мовлення. Для пісень-ігор характерна велика частота 

повторення граматичних структур при незначній зміні лексичного складу. Вони являються 

хорошим матеріалом для введення і закріплення і опорою для подальшої активізації 

діяльності учнів з вивченим матеріалом в мовленні. Пісні-ігри в основному не великі, тим 

самим вони економічні при плануванні уроків, вони легко запам’ятовуються учнями. 

А зараз наведу кілька прикладів музичних ігор для молодших школярів. 

Пісня-гра «Looby – Loo» 

Метою цієї гри є активізувати використання назв людського тіла, дієслів руху. Діти 

стають в круг беруться за руки і співають: 

Here we go Looby – Loo, (повільно йдуть до центра кола, піднімаючи руки вверх) 

Here we go Looby –Light, (повертаються назад) 

Here we go Looby – Loo, (знову до центру) 

All on a Saturday night. (знову повертаються) 

I put my right hand in, 

I put my right hand out, 

I put my right hand a shake, snake, snake 

And turn myself about… 

Пісня-гра «The Farmer in the Dell» 

Метою гри є активізувати лексику по темі «Сім’я». Діти стають в коло, в центрі – 

фермер. Діти зором, плескаючи в долоні співають: 

The farmer in the Dell, 

The farmer in the Dell, 

Hey-hо, o-derrio, 

The farmer in the Dell, 

Потім фермер вибирає іншого ведучого, він співає разом з дітьми: 

The farmer takes a Wife, 

The farmer takes a Wife, 

Hey-hо, o-derrio, 

The farmer takes a Wife 

Тепер Wifeс стає в центр кола, а діти далі співають, використовуючи інші слова даної 

теми. 

Висновки. Отже, музичні і рухливі ігри побудовані на тому лексико-граматичному 

матеріалі, який вивчається учнями. Музичний компонент, який лежить в основі даних ігор, 

сприяє невимушеному запам’ятовуванню і кращому засвоєнню навчального матеріалу. 

Використання музики і ритміки на уроці підвищує емоційний тонус учнів, знімає 

монотонність і фізичну напругу, дозволяє переключити увагу дітей з одного виду діяльності 

на інший і, як результат, ефективно використовувати час уроку і мати високі результати 

навчання. 
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РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ-ПЛАВЦІВ 

 

Актуальність дослідження. Підвищення рівня розвитку однієї фізичної якості може 

сприяти вдосконаленню інших і найбільш ефективним є комплексний підхід до їх виховання. 

Звідси випливає необхідність дослідження, спрямованого на виявлення раціонального 

поєднання засобів і методів виховання швидкості, сили й інших фізичних якостей, 

оптимального обсягу та міри інтенсивності застосування цих засобів. 

Мета статті – розкрити особливості розвитку швидкісно-силових якостей у юних 

спортсменів-плавців. 

Виклад основного матеріалу. Під швидкісними здібностями (швидкістю) розуміють 

комплекс функціональних властивостей людини, що безпосередньо й переважно визначають 

швидкісні характеристики рухів, а також час рухової реакції. Основними передумовами для 

розвитку швидкості є рухливість нервових процесів спортсмена, здатність м'язів до 

розслаблення, ефективність використання спортивної техніки, інтенсивність вольового 

зусилля та біохімічні механізми, що забезпечують рух швидкісного характеру. Для 

вдосконалення швидкісних здібностей застосовуються допоміжні й спеціальні рухові дії, які 

можуть використовуватися для розв’язання завдань прояву високої швидкості, швидкості 

реакції, максимального темпу рухів. Засобом розвитку швидкості є рухові дії, які 

виконуються з підвищеною швидкістю. Якщо для вдосконалення елементарних форм 

швидкісних здібностей прийнятні всі рухові дії, то для вдосконалення комплексних проявів 

швидкісних здібностей – лише спеціальні рухові дії [1]. 

Силова підготовка як складова частина фізичної підготовки, зі свого боку, ділиться на 

загальну, допоміжну й спеціальну. Засобами загальної силової підготовки є різноманітні 

рухові дії із застосуванням різного виду обтяжувань і пристосувань. Розвиток силової 

витривалості складно здійснювати, застосовуючи засоби силової підготовки або підвищуючи 

функціональні можливості серцево-судинної та дихальної систем в умовах виконання роботи 

силового характеру. 

У дослідженнях науковців [2; 4] визначено, що різнобічне тренування сприяє 

збільшенню сили й витривалості, підвищенню швидкості руху більшою мірою, ніж 

тренування, спрямоване тільки на виховання однієї з цих фізичних якостей. Увагу 

дослідників привертає вивчення зв’язку між силою та швидкістю. Цілеспрямована 

швидкісно-силова підготовка в підлітковому віці дасть змогу створити сприятливі умови для 

оволодіння раціональною спортивною технікою й знизити кількість помилок, обумовлених 

недостатньо високим рівнем фізичної підготовленості. Раціональна методика виховання цих 
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якостей у дитячому та юнацькому віці може бути надійною базою для подальшої 

спеціалізації з метою досягнення високих результатів у вибраному виді спорту [3]. 

Росту результатів найбільше сприяють вправи швидкісно-силового характеру під час 

роботи максимальної та, меншою мірою, помірної потужності. У плаванні в зону 

максимальної потужності потрапляють лише вправи на 25–50 м – дистанції більшою мірою 

тренувальні, ніж змагальні. 

Сила та інші фізичні якості, окрім витривалості, отримують під час плавання відносно 

менший розвиток і потребують додаткової роботи. У зв’язку з цим підготовка плавців 

складається з двох частин: на суші та у воді. За єдиної спрямованості – на досягнення 

найвищого спортивного результату – обидві частини підготовки плавця будуються так, щоб 

вправи на суші доповнювали та компенсували недоліки підготовки, отриманої безпосередньо 

під час плавання. 

У результаті спортивного тренування відбуваються різноманітні морфологічні й 

функціональні зміни в організмі спортсмена, що визначають стан його тренованості та 

відображають можливості різних функціональних систем і механізмів. Застосування 

різноманітних тренувальних засобів, які пред’являють високі вимоги до основних робочих 

груп м’язів, раціональне поєднання навантажень із відпочинком, правильне перспективне 

планування та програмування забезпечать успішну фізичну підготовку спортсмена-плавця. 

Висновки. Швидкість плавання й швидкісно-силові якості юних плавців 

розвиваються паралельно залежно від віку. Відмінність у динаміці вікових змін швидкості 

плавання та швидкісно-силової підготовки в дівчат і хлопців полягає в тому, що, починаючи 

з 14–15 років, природний приріст показників у дівчат починає відставати від приросту 

юнаків. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Актуальність дослідження. Одним із стратегічних завдань сучасної освіти визначено 

є необхідність формування активної, творчої особистості. Становлення її духовної сфери 
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визначається впливом мистецтва. Тому важливою складовою всебічного розвитку 

підростаючого покоління є формування творчої компетенції учнів. 

Мета статті – охарактеризувати засоби формування творчої компетенції учнів на 

уроках мистецтва за допомогою використання ігрових та інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Виклад основного матеріалу. Характерною рисою мистецтва є надзвичайна 

багатосторонність педагогічного і естетичного впливу на вихованців, які відчувають на собі 

благотворну дію музики і слова, танцю і ритмічних рухів, вони в захопленні від яскравих 

проявів прекрасного в природі, у повсякденному житті.  

Мистецькі предметні компетентності – музичні, образотворчі, хореографічні, 

театральні, екранні – передбачають здатність учня до пізнавальної і практичної діяльності в 

царині певного виду мистецтва; згідно з його видовою специфікою, особливостями 

художньої мови. 

Творча компетентність – це знання, уміння, навички, ставлення, необхідні для 

успішної творчої діяльності та можливість використати їх в житті, на практиці. Вона 

визначається як здатність людини генерувати ідеї, висувати гіпотези; здібність фантазувати; 

асоціативність мислення; здібність бачити протиріччя; здібність переносити знання та вміння 

у нові ситуації; здібність відмовитися від нав’язливої ідеї, подолати інертність мислення; 

незалежність суджень; критичність мислення, здібність давати оцінку. Творча 

компетентність містить такі аспекти, як мотивація, ціннісні орієнтації, емоційний досвід. 

Поняття «ігрові педагогічні технології» включає широку групу методів і прийомів 

організації педагогічного процесу у формі різноманітних педагогічних ігор. 

У дитячі роки гра є основним видом діяльності людини. За її допомогою діти 

пізнають світ. Без гри дітям жити нудно, нецікаво. Буденність життя може викликати у них 

захворювання. У грі діти перевіряють свою силу і спритність, у них виникають бажання 

фантазувати, відкривати таємниці і прагнути до чогось прекрасного  

Оскільки гра охоплює всі сторони особистості школяра, вона потребує активної 

роботи мислення, трудових умінь, прояву емоційних, щирих почуттів. 

У творчій грі закладені ті елементи, спираючись на які можна збагачувати духовний 

світ особистості учня. 

В.О. Сухомлинський відзначав, що без гри немає і не може бути повноцінного 

розумового розвитку. Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини 

вливається життєдайний потік уявлень, понять. Гру він порівнював з іскоркою, що запалює 

вогник допитливості і любові до знань. 

Головне біологічне та психологічне призначення гри, як відзначав Лев Семенович 

Виготський, – у створенні уявної ситуації, яка допомагає тренувати природні механізми 

цілеспрямованої діяльності завдяки уявній ситуації створюється зона найближчого розвитку 

дитини. У грі дитина завжди підноситься над своїм середнім розвитком, своєю звичайною 

поведінкою. 

Під час ігрової діяльності дитина спостерігає, порівнює, зіставляє, класифікує 

предмети, проводить доступний їй аналіз і синтез, узагальнює, а всі ці здібності розвивають 

творчу особистість. Творча особистість – це креативно розвинена дитина, яка потім 

використовує ці знання на практиці, здатна за власною ініціативою реалізувати свій 

потенціал. Це потребує іншого підходу вчителя до своїх учнів, створення творчого 

середовища. Тому вибір ігор для уроків музики повинен спиратися на ігри, які розвивають 

творчі здібності учнів, стимулюють пошук нових ідей, дій. 

Отже, ігрові технології мають особливе значення для формування творчої компетенції 

для школярів. Сучасна програма предмета «Музичне мистецтво» націлює на широке 

застосування творчих музичних ігор, різноманітних музичних вправ, танцювальних рухів 

тощо для розвитку творчої компетенції учнів. Формування творчої компетенції на уроках за 

допомогою ігрової діяльності дозволяє учням глибше зрозуміти навколишній світ, дає їй 
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деякий життєвий досвід, викликає потребу виразити себе у практичній креативній діяльності. 

Радість творчої гри змінює дитяче життя, наповнює його казкою та чарами. 

У сучасній школі, що робить ставку на активізацію та інтенсифікацію навчального 

процесу, ігрова діяльність використовується в таких випадках: 

- як самостійні елементи в технології для засвоєння поняття, теми та навіть розділу 

навчального предмета; 

- як елемент більш загальної технології; 

- як урок або його частини (введення, контроль); 

- як технологія позакласної роботи. 

Поняття «ігрові педагогічні технології» включає досить велику групу методів і 

прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. На відміну від 

ігор взагалі, педагогічна гра має істотну ознаку – чітко поставлену мету навчання й 

відповідні їй педагогічні результати, які можуть бути обґрунтовані, виділені в явному 

вигляді й характеризуються навчально-пізнавальною спрямованістю. Ігрова форма занять 

створюється на уроках за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, що виступають як засіб 

спонукання, стимулювання до навчальної діяльності. 

Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при визначеній формі занять відбувається за 

такими основними напрямами: 

- дидактична мета ставиться перед учнями у формі ігрового завдання; 

- навчальна діяльність підкоряється правилам гри; 

- навчальний матеріал використовується в якості її засобу; 

- у навчальну діяльність уводиться елемент змагання, що переводить дидактичне 

завдання в ігрове; 

- успішне виконання дидактичного завдання пов'язується з ігровим результатом. 

Основні функції ігор 

У кожного виду гри своя спрямованість. Виділимо найбільш важливі функції гри як 

педагогічного феномена культури. 

Соціокультурне призначення гри. Гра – найсильніший засіб соціалізації дитини, що 

включає в себе як соціально контрольовані процеси їх цілеспрямованого впливу на 

становлення особистості, засвоєння знань, духовних цінностей і норм, властивих суспільству 

чи групі однолітків, так і спонтанні процеси, що впливають на формування людини. 

Функція міжнаціональної комунікації. Ігри дають можливість моделювати різні 

ситуації життя, шукати вихід з конфліктів, не вдаючись до агресивності, учать розмаїтості 

емоцій у сприйнятті всього існуючого в житті. 

Функція самореалізації людини у грі. Для людини гра важлива як сфера реалізації 

себе як особистості. Саме в цьому плані їй важливий сам процес гри, а не її результат, 

конкуренція чи досягнення якої-небудь мети.  

Комунікативна гра. Гра – діяльність комунікативна, хоча за чисто ігровими правилами 

і конкретна. Вона вводить учня в реальний контекст складних людських відносин. 

Діагностична функція гри. Гра допомагає розпізнавати, процес постановки діагнозу 

психологічного та інтелектуального стану дитини (і, навіть, фізичного). 

Ігротерапевтична функція гри. Гра може й повинна бути використана для подолання 

різних труднощів, що виникають у людини в поведінці, у спілкуванні з оточуючими, у 

навчанні.  

Функція корекції гри. Психологічна корекція у грі відбувається природно, якщо всі 

учні засвоїли правила й сюжет гри, якщо кожен учасник гри добре знає не тільки свою роль, 

а й ролі своїх партнерів, якщо процес і мета гри їх поєднують. Корекційні ігри здатні надати 

допомогу дітям з такою поведінкою, яка відхиляється від прийнятої норми, допомогти їм 

упоратися з переживаннями, що перешкоджають їхньому нормальному самопочуттю й 

спілкуванню з однолітками в групі. 
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Розважальна функція гри. Розважальна функція гри пов’язана зі створенням певного 

комфорту, сприятливої атмосфери, щиросердечної радості як захисних механізмів, тобто 

стабілізації особистості, реалізації рівнів її домагань.  

Отже, гра як метод формування творчої компетенції учнів має особливе значення: це – 

сильніший засіб соціалізації дитини, що включає в себе як соціально контрольовані процеси 

їх цілеспрямованого впливу на становлення особистості, засвоєння знань, духовних 

цінностей і норм, властивих суспільству чи групі однолітків, так і спонтанні процеси, що 

впливають на формування у школярів творчої компетенції.  

Ігрові мотиви й організація ігор 

Ігрові форми навчання сприяють використанню різних способів мотивації. 

1. Мотиви спілкування: учні, спільно вирішуючи завдання, беручи участь у грі, 

навчаються спілкуватися, ураховувати думку товаришів; при рішенні колективних завдань 

використовуються різні можливості учнів; спільні емоційні переживання під час гри 

сприяють зміцненню міжособистісних відносин. 

2. Моральні мотиви: у грі кожен учень має виявити себе, свої знання, уміння, свій 

характер, вольові якості, своє ставлення до діяльності, до людей. 

3. Пізнавальні мотиви: кожна гра має близький результат (закінчення гри), стимулює 

учня до досягнення мети (перемоги) й усвідомлення шляху досягнення мети (треба знати 

більше інших); у грі команди чи окремі учні споконвічно рівні (немає відмінників і 

трієчників, є гравці). Результат залежить від самого гравця, рівня його підготовленості, 

здатностей, витримки, умінь, характеру; знеособлений процес навчання у грі здобуває 

особистісне значення; 

4. Творча мотивація: кожна гра стимулює розкриття творчих здібностей школяра, 

пошуку ним нових ідей, дій. Учні приміряють соціальні маски, поринають в історичну 

обстановку й відчувають себе частиною досліджуваного історичного процесу; ситуація 

успіху створює сприятливе емоційне тло для розвитку пізнавального інтересу. Невдача 

сприймається не як особиста поразка, а як поразка в грі й стимулює пізнавальну діяльність 

(реванш); змагальність – невід’ємна частина гри – притягальна для дітей; у грі завжди є якесь 

таїнство – неотримана відповідь, що активізує розумову діяльність учня, штовхає на пошук 

відповіді; думка шукає вихід, вона спрямована на рішення пізнавальних завдань. 

Отже, процес керівництва дитячою художньою творчістю складний і суперечливий, і 

учитель має надавати учням певну свободу, одночасно залучаючи їх до навчання – 

набування знань, умінь і навичок, враховуючи мотиви спілкування та моральні, пізнавальні, 

творчі. Місце і роль ігрової технології в освітньому процесі, взаємозв’язок ігрових елементів 

і навчання залежить від розуміння педагогом функцій і класифікації ігор. 

Ігрові методи та прийоми навчання на уроках музичного мистецтва 

Ігрові форми методи та прийоми можна застосовувати на всіх етапах уроках 

музичного мистецтва та видах діяльності: на мотиваційному етапі уроку, для актуалізації 

опорних знань, для перевірки домашнього завдання, для розкриття нового матеріалу, під час 

роботи над аналізом-інтерпретацією музичного твору, для вокально-хорової роботи, 

закріплення отриманих знань та навичок. 

Ігри можуть бути не тільки пов’язаними з розвитком музичних навичок, а й 

направлені на розвиток загального інтелекту.  

Види ігор на уроках музичного мистецтва: 

І. Ігри за видами дій. 

1. Образно-рольові ігри. Школярам початкової ланки цікаво й необхідно грати, 

особливо – у розвиваючі та образно-рольові ігри. Образно-рольові ігри застосовують на всіх 

етапах уроку. Вони стають джерелом діяльнісного процесу, які досягають своєї найбільш 

розвинутої форми в середньому шкільному віці. Перевага надається іграм за правилами. Це 

можуть бути інсценізації пісень, показ народних світ, тематичні ігри. 

2. Метро-ритмічні ігри. Це метро-ритмічних вправи для супроводу пісень, музики. Ці 

вправи виконуються за допомогою окремих дитячих шумових інструментів, шумовим 
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оркестром. Для цих ігор можна створювати відео з ритмічними іграми комп’ютерною 

програмою Windows Movie Maker. 

3. Співацькі та ритмічні імпровізації: 

- співацькі імпровізації на літературний текст; 

- завдання для розвитку почуття ритму: придумати слова, фрази в даному ритмі; 

передати ритмічний мотив загадки на ударних інструментах і скласти до неї відповідь; 

- завдання для розвитку художньо-образних уявлень під час гри на дитячих музичних 

інструментах: створити «заклики птаха», звукові сигнали на засвоєних ступенях ладу;  

- знайти варіанти завершення музичної фрази; скласти мелодії в характері маршу, 

польки, колискової; створити музичні загадки типу «Що я бачив і чув у лісі?»; 

проілюструвати розповідь або маленьку історію з музично-шумовим супроводом.  

- завдання для розвитку творчого сприймання музики: передати темп твору під час 

його звучання певним жестом, обрати і інструмент для ритмічного супроводу мелодії: 

імпровізація короткого ритмічного малюнку; вигадування віршованого тексту до окремих 

двотактових відрізків ритму; створення невеликих віршів; імпровізація мелодії до готових 

ритмізованих прикладів. 

ІІ. Ігри за різними формами роботи. 

1. Фольклорні ігри. 

2. Інтелектуальні ігри. 

3. Урок-гра. 

4. Командні ігри. 

5. Ігри з дитячими музичними та шумовими інструментами. 

Отже, форми, методи та прийоми ігрових технологій направлених на розвиток творчої 

компетенції учнів можна застосовувати на всіх етапах уроках музичного мистецтва та видах 

діяльності. Кожен учитель має право самостійно обирати комп’ютерні програми чи ігри, для 

роботи на своїх уроках. Доцільність їх використання залежить від мети і завдання уроку, 

вікових особливостей школярів.  

Висновки. Ігрові технології мають особливе значення для формування творчої 

компетенції для школярів. Сучасна програма предмета «Музичне мистецтво» націлює на 

широке застосування творчих музичних ігор, різноманітних музичних вправ, танцювальних 

рухів тощо для розвитку творчої компетенції учнів. Формування творчої компетенції на 

уроках за допомогою ігрової діяльності дозволяє учням глибше зрозуміти навколишній світ, 

дає їй деякий життєвий досвід, викликає потребу виразити себе у практичній креативній 

діяльності. Радість творчої гри змінює дитяче життя, наповнює його казкою та чарами.  

Гра як метод формування творчої компетенції учнів має особливе значення: це – 

сильніший засіб соціалізації дитини, що включає в себе як соціально контрольовані процеси 

їх цілеспрямованого впливу на становлення особистості, засвоєння знань, духовних 

цінностей і норм, властивих суспільству чи групі однолітків, так і спонтанні процеси, що 

впливають на формування у школярів творчої компетенції.  

Процес керівництва дитячою художньою творчістю складний і суперечливий, і 

учитель має надавати учням певну свободу, одночасно залучаючи їх до навчання – 

набування знань, умінь і навичок, враховуючи мотиви спілкування та моральні, пізнавальні, 

творчі. Місце і роль ігрової технології в освітньому процесі, взаємозв’язок ігрових елементів 

і навчання залежить від розуміння педагогом функцій і класифікації ігор. 

Форми, методи та прийоми ігрових технологій направлених на розвиток творчої 

компетенції учнів можна застосовувати на всіх етапах уроках музичного мистецтва та видах 

діяльності. Кожен учитель має право самостійно обирати комп’ютерні програми чи ігри, для 

роботи на своїх уроках. Доцільність їх використання залежить від мети і завдання уроку, 

вікових особливостей школярів.  
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

МАТЕМАТИКИ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

Актуальність дослідження. Реалізація міжпредметних зв’язків – один з основних 

резервів подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу в школі, оскільки це 

сприяє систематизації знань учнів, підвищує ефективність навчання й виховання, забезпечує 

наскрізне застосування й закріплення знань, умінь і навичок, що їх здобули учні на уроках з 

різних предметів. Нарешті, реалізація міжпредметних зв’язків дає змогу підвищити 

ефективність роботи самих школярів. Усім цим і зумовлена виняткова важливість і 

актуальність проблеми міжпредметних зв’язків у навчально-виховному процесі. 

Мета статті – формувати компетентності учнів у процесі навчання математики через 

реалізацію міжпредметних зв’язків. 

Виклад основного матеріалу. В останні роки поняття «компетентність» вийшло на 

загальнодидактичний і методологічний рівень. Це пов’язано з його системно-практичними 

функціями й інтеграційною метапредметною роллю в загальній освіті. Посилення уваги до 

цього поняття обумовлене також рекомендаціями Ради Європи, що стосуються відновлення 

освіти, її наближення до замовлення соціуму. Необхідність формування школою ключових 

компетентностей відзначена в концептуальній модернізації вітчизняної освіти. 

Кожна шкільна дисципліна має свою специфіку реалізації міжпредметних зв’язків. 

Так курс математики озброює учнів кількісними методами та прийомами опису явищ, що 

визначаються в курсах фізики, хімії, біології тощо. Завдання викладачів суміжних дисциплін 

полягає в тому, щоб повною мірою використати на своїх уроках весь арсенал математичних 

знань учнів. 
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https://vseosvita.ua/library/igrovi-tehnologii-molodsih-skolariv-10293.html
https://core.ac.uk/download/pdf/32309575.pdf
http://osvita-verh.dp.ua/files/2016/Sidorova.pdf
http://tdo.at.ua/publ/rozvitok_tvorchosti/tvorcha_kompetentnist/4-1-0-12
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Учителі фізики й математики зустрічаються з проблемами, що пов’язані з 

неузгодженістю шкільних програм з обох предметів. 

При вивченні деяких питань на уроках математики учні «не бачать» практичної 

напрямленості набутих знань, а коли є необхідність застосування цих знань у фізиці, 

відчувають певні труднощі. Тому співпраця вчителя фізики і вчителя математики, які 

працюють в одних класах, є важливим фактором підвищення інтересу школярів до цих 

предметів, якості знань учнів, розвитку в них уявлення про єдність методів дослідження, що 

застосовують у математиці й фізиці. 

Дуже важливим для розуміння фізичного змісту природних процесів є вміння читати 

й аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, але програма математики 

передбачає, насамперед, уміння будувати графіки, а читанню графіків приділяється 

недостатня увага. У зв’язку з цим вважаю доцільним проведення вчителями інтегрованих 

уроків та позакласних заходів, які присвячені графічній інтерпретації різних фізичних 

процесів. 

Такі уроки проводилися в 7 класі при вивченні теми з фізики «Графічне зображення 

руху», а у 8 класі як урок узагальнення і систематизації знань з теми «Графіки функцій» 

(математика). На цих уроках учні наочно бачать прикладний характер математичних знань, 

навчаються читати й аналізувати графіки функцій. 

На факультативних заняттях з математики в різних класах дуже вдалим є поєднання 

задач, що потребують знань з різних дисциплін, (наприклад, знань з біології при вивченні 

чисел Фібоначчі, 9 клас); кропіткої роботи вчителів математики й фізики потребує 

підготовка до позакласних заходів (інтелектуальна гра «Найрозумніший», гра «О, 

щасливчик»). Участь учнів у таких іграх не тільки відповідальна, але разом з тим і цікава, 

потребує від них витримки. Сама гра навчає школярів, як поводити себе в нетрадиційній 

ситуації, розвиває почуття гідності, єдності, колективізму. 

Мною розглянуті лише деякі аспекти проблеми реалізації зв’язків між фізикою й 

математикою. Звичайно, їх набагато більше. Адже математика озброює учнів кількісними 

методами і прийомами опису явищ, а на кожному уроці фізики доводиться користуватися 

математичним апаратом. І від того як співпрацюють учителі математики й фізики, залежить 

якість знань учнів, їх інтерес до цих предметів, загальний рівень розвитку, кругозір. 

 

 

Захаров Максим Миколайович, 

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри освітніх та інформаційних технологій 

Комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 

 

Актуальність дослідження. Сьогодні дистанційна форма підвищення кваліфікації 

педагогів набуває все більшого поширення, бо має такі особливості: індивідуальний режим 

навчальної роботи, а саме, вивчення навчального матеріалу в особистому темпі; домінування 

самостійної пізнавальної діяльності; створення спеціальних дидактичних матеріалів для 

самостійної роботи; зміна функцій тренера (організація, керівництво, загальна орієнтація у 

навчальному матеріалі, консультування, контроль); зміна позиції слухача (ініціативність у 

режимі роботи над навчальним матеріалом, самостійне планування своєї роботи, 

відповідальність за виконання намічених планів і т.ін.). Дистанційну форму підвищення 

кваліфікації можна назвати особистісно орієнтованою, оскільки вона орієнтована на 

формування та розвиток педагогічних працівників як суб’єктів навчального процесу і 

спрямована на саморозвиток та самоактуалізацію через індивідуалізацію та самостійну 
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пізнавальну діяльність. З огляду на все це можна стверджувати, що самостійна робота 

педагогічних працівників, самостійна пізнавальна діяльність відіграє чи не найважливішу 

роль в навчальному процесі. Проте, для успішної її реалізації, слід забезпечити цілий ряд 

умов: починаючи від створення дидактичних матеріалів для самостійної роботи і закінчуючи 

реформуванням самих навчальних відносин. 

Мета статті – дослідження можливостей використання елементів інформаційно-

цифрових технологій при підвищенні кваліфікації педагогічних працівників сумської 

області. 

Виклад основного матеріалу. В даний час проблема організації дистанційної форми 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників Сумської області стає все більш 

актуальною. Те, що незабаром дистанційна форма підвищення кваліфікації займе провідне 

місце в освітній системі, не викликає сумніву. Проблема впровадження дистанційних 

технологій постала не випадково. Це зумовлено особливостями організації дистанційної 

форми підвищення кваліфікації, яка передбачає відведення великої кількості часу на 

самостійну роботу слухачів. Використання, в процесі такої форми підвищення кваліфікації, 

елементів новітніх інформаційних технологій дозволяє не витрачати час протягом заняття на 

елементарні завдання закритого типу, а зосередитися на творчих завданнях, що розвивають 

не тільки предметну, але і комунікативну, і культурологічну компетенції.  

Таблиця 1 

Елементи інформаційно-цифрових технологій при підвищенні кваліфікації 

педагогічних працівників 

Вид роботи Елементи новітніх 

інформаційних технологій 

Основні можливості 

Створення 

навчального 

контенту 

-WordPress  

-Google Docs  

-WizIQ  

-Wiki  

-Moodle  

-MS OneDrive 

-Microsoft Office 365 

розміщення навчальних матеріалів 

учителем та учнем, спілкування в чаті 

та на форумі, проведення онлайн-

уроків, спільна робота учнів над 

одним проектом, мобільне навчання 

[2]  

Спілкування 

в інтерактивному 

режимі 

-Moodle  

-WizIQ  

-Educreations  

-Skype  

-Google Hangouts  

-vAcademia  

-Twitter 

-Microsoft Office 365 

проведення й запис онлайн-уроків, 

створення курсу спілкування в 

інтерактивному режимі, спільна 

робота над проектом, обмін 

інформацією 

Створення 

відеоуроків 

-WizIQ  

-YouTube  

-Movie Maker 

-Microsoft Office 365 

запис уроків, розміщення відео на 

блозі, сайті, у соціальній мережі 

Створення 

«живих» 

презентацій 

-Prezi  

-SlideShare 

-Microsoft Office 365 

створення презентацій, розміщення їх 

на сайті, блозі, спільне використання 

презентацій, обмін презентаціями, 

створення презентацій з відео та 

гіперпосиланнями 

Ігрові форми -vAcademia  

-Prezi  

-Hot Potatoes 

-Microsoft Office 365 

навчання в ігровому режимі, рольові 

ігри, презентації із завданнями, 

завдання-кросворди 
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Зупинимося докладніше на самому процесі впровадження елементів новітніх 

інформаційних технологій при дистанційній формі підвищенні кваліфікації педагогічних 

працівників. Йтиметься про досвід організації такої форми підвищення кваліфікації на основі 

Microsoft Office 365, що володіє широким спектром можливостей як для викладачів, так і для 

слухачів. Платформа Microsoft Office 365 є автоматизованою, заснованою на комп'ютерних і 

інтернет-технологіях. Microsoft Office 365 надає широкий набір інструментів, які зроблять 

навчальний курс ефективнішим. 

На власний розсуд викладач завантажує на сервер плани своїх курсів, замітки щодо 

лекцій, додатків, завдання для читання, щоб слухачі могли використовувати їх в будь-який 

зручний момент. 

Можливість розміщення онлайн тестів в матеріалах учбового курсу дозволяє 

отримати оцінку відразу, як тільки на питання буде дана відповідь. Таким чином вони є 

ефективним засобом для оперативної перевірки викладачем і слухачем поточного рівня 

освоєння матеріалу. Зворотний зв’язок в процесі навчання є вкрай необхідною частиною 

навчальної середовища, а оцінка результатів – одним з найважливіших процесів в навчанні. 

Добре сконструйований тест, навіть тест множинного вибору, надає необхідну інформацію 

для викладача про міру засвоєння матеріалу слухачами. Якщо зворотний зв'язок досить 

швидкий, таке тестування може стати для слухачів тим необхідним інструментом, за 

допомогою якого вони можуть самі оцінити свою роботу і визначитися у подальшій 

діяльності. Розробники системи додали велику кількість параметрів в модуль тестування. З 

одного боку це дещо ускладнює налаштування тесту, з іншого дозволяє зробити тест 

надзвичайно гнучким. Тести можна варіювати, включаючи тестові питання із загального 

фонду питань в довільному порядку. Можна варіювати інтерфейс процесу тестування. 

Слухачі можуть виконувати одні і ті ж тести кілька разів. Кожна спроба автоматично 

фіксується. Після проходження, слухачу можуть бути доступні правильні відповіді на 

питання тесту. База запитань може складатися з питань, складених або відповідно до 

структури дисципліни, або відповідно до певних тем вашого курсу, або на ваш розсуд. 

Питання можуть бути різного типу: з одним варіантом відповіді з множиною варіантів 

відповіді. Питання також може мати пояснення. Викладач може створювати базу запитань 

ґрунтуючись на темах, розділах, семестрах та ін. організаційних схемах при проектуванні 

дистанційного курсу. 

Розміщення і прийом завдань онлайн, значно спрощує процедуру поточного контролю 

– оцінки відстежуються автоматично. Окрім цього засобами Microsoft Office 365 можна 

організувати крос-рецензування завдань з анонімним оцінюванням робіт слухачів один 

одним, що дозволяє збільшити мотивацію і ефективність навчання. Онлайн-варіант журналу 

контролю успішності дозволяє слухачам бачити свій прогрес в освоєнні курсу. При цьому 

доступ легко організувати так, щоб слухач бачив тільки свої оцінки і не знав про оцінки 

однокурсників. 

Форуми і чати надають для зареєстрованих учасників курсу засіб комунікації за 

межами навчальних аудиторій. Форуми дають слухачам більше часу на обдумування і 

формулювання відповідей, дозволяючи організувати більш глибокі обговорення матеріалу, 

що вивчається. З іншого боку, чати дозволяють організувати легке і швидке спілкування 

слухачів один з одним (наприклад, для обговорення спільного проекту) і викладачем, 

незалежно від того, де вони знаходяться. Чати можна використовувати для різних цілей – від 

анонса курсів, змінах в розкладі, аж до проведення самого заняття в режимі чату. Найбільш 

цікавою є можливість створювати тестові вправи та надавати можливість слухачам 

виконувати їх не в аудиторії, авпозаурочний час. При проходженні тестових завдань, з метою 

усунення можливості користування «додатковими джерелами», можна налаштувати час 

проходження даної вправи.  

Висновки. Огляд можливостей використання елементів інформаційно-цифрових 

технологій при підвищенні кваліфікації педагогічних працівників Сумської області свідчить 

про те, що за рівнем можливостей найбільше підходить платформа Microsoft Office 365, що 
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дозволяє організувати навчання в процесі спільного вирішення навчальних завдань, 

здійснювати взаємообмін знаннями. Широкі можливості для комунікації – одна з 

найсильніших сторін Microsoft Office 365. Система підтримує обмін файлами будь-яких 

форматів — як між викладачем і слухачем, так і між самими слухачами. Сервіс розсилки 

дозволяє оперативно інформувати всіх учасників курсу або окремі групи про поточні події. 

Чат дає можливість організувати обговорення проблем, при цьому обговорення можна 

проводити по групах. До повідомлень у чаті можна прикріплювати файли будь-яких 

форматів. Є функція оцінки повідомлень – як викладачами, так і слухачами. 

Відеоконференції дозволяють організувати обговорення проблем у режимі реального часу. 

Сервіси «Обмін повідомленнями», «Коментар» призначені для індивідуальної комунікації 

викладача та слухача: рецензування робіт, обговорення індивідуальних навчальних проблем. 

Microsoft Office 365 дозволяє контролювати «відвідуваність», активність слухачів, час їх 

навчальної роботи в мережі. Підбиваючи підсумки можна сказати про те, що Microsoft Office 

365 є цікавим інструментом організації дистанційної форми підвищенні кваліфікації 

педагогічних працівників Сумської області, що відповідає вимогам сьогодення. 
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Іваннікова Людмила Петрівна, 

заступник директора з навчально-виховної роботи 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Охтирської міської ради Сумської області 

 

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: МЕТОДИЧНИЙ 

ПОРАДНИК 

 

Актуальність дослідження. Сьогодні, в процесі реформування системи освіти, 

проблеми цькування і насильства в шкільному середовищі дуже часто стають перепоною для 

досягнення мети всебічного розвитку дитини. Допомога дорослих дуже потрібна дітям та 

молоді в будь-якому віці, особливо якщо дії кривдників можуть завдати серйозної шкоди 

фізичному та психічному здоров’ю.  

Заклад освіти відіграє важливу роль у створенні умов для здобуття учнями та 

ученицями знань в безпечному освітньому середовищі, формуванні ставлень та навичок, які 

потрібні, щоб уникнути та запобігти проявам насильства, безконфліктного спілкування, 

ненасильницької поведінки. Вирішальна роль у протидії насильству і булінгу належить 

педагогам.  

Проте впоратися з цією проблемою вони можуть тільки завдяки системному підходу 

та підтримки керівництва школи, батьків, представників місцевих органів влади та 

громадських організацій, а також із залученням та участі дітей та молоді.  

Мета статті – розкрити основні методичні рекомендації щодо протидії булінгу в 

освітньому середовищі. 
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Виклад основного матеріалу. Булінг (bullying, від анг. bully – хуліган, забіяка, 

задирака, грубіян, насильник) – прояв дискримінації, тривалий процес свідомого жорстокого 

ставлення з боку однієї дитини або групи дітей до іншої дитини або групи інших дітей, що 

виражається у фізичних і психічних формах насильства. 

Види та форми прояву булінгу: 

- фізичний булінг – штовхання, підніжки, зачіпачання, бійки, стусани, 

ляпаси,«сканування» тіла, нанесення тілесних ушкоджень тощо, 

- психологічний булінг – принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміки 

обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, жарти,маніпуляції, 

шантаж тощо, 

- економічний булінг – крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших 

особистих речей жертви, вимагання грошей тощо, 

- сексуальний булінг – принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська та 

образи сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, поширення образливих чуток, 

сексуальні погрози, жарти тощо, 

- кібербулінг – приниження, розповсюдження чуток та образливих коментарів за 

допомогою мобільних телефонів, інтернету, інших електронних пристроїв (пересилка 

неоднозначних фото, обзивання по телефону, знімання на відео бійок чи інших принижень і 

викладання відео в мережу інтернет, цькування через соціальні мережі). 

Ознаки, за якими можна розпізнати булінг: 

- когось затискають в кутку приміщення ; 

- коли дорослий підходить до групки дітей вони, замовкають, розбігаються, різко 

змінюють діяльність (можуть обійняти «жертву», начебто все в порядку); 

- один з учнів не обирається іншими (в ізоляції); 

- весь клас сміється над одним і тим же учнем; 

- прізвиська дуже образливі; 

- по обличчю одного з учнів: блідий, червоний, в сльозах, наляканий, ознаки 

насильства на тілі; 

- молодші школярі бояться зайти в туалет; 

- школярі після уроків не розходяться, когось чекають біля школи. 

Обставини та причини булінгу.  

Мотивацією до булінгу стають заздрість, помста, відчуття неприязні, прагнення 

відновити справедливість; боротьба за владу; потреба підпорядкування лідерові, 

нейтралізації суперника, самоствердження, власна невпевненість агресора, відчуття сили і 

вливу над іншим тощо аж до задоволення садистських потреб окремих осіб. Однак суть 

булінгу вчені вбачають не в самій агресії чи злості кривдника, а в почутті зневаги, 

презирства, відрази агресора щодо жертви. 

Необхідно пам’ятати, що значну роль у виникненні булінгу відіграє в однаковій мірі 

сім’я агресора, так і жертви: неконструктивні стилі вирішення конфліктів, проблеми 

комунікації, стиль батьківського виховання, соціальний статус сім’ї тощо; вплив ЗМІ 

(телебачення – фільми,інтернет – комп’ютерні ігри, соцмережі); педагоги (їх поведінка, 

вчинки). 

Найчастіше жертвами булінґу стають діти, які мають: 

- фізичні вади – носять окуляри, погано чують, мають порушення опорно-рухового 

апарату, фізично слабкі; 

- особливості поведінки – замкнуті чи імпульсивні, невпевнені, тривожні; 

- особливості зовнішності – руде волосся, веснянки, відстовбурчені вуха, незвичну 

форму голови, надмірну худорлявість чи повноту; 

- недостатньо розвинені соціальні навички: часто не мають жодного близького друга, 

краще спілкуються з дорослими ніж з однолітками; 
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- страх перед школою: неуспішність у навчанні часто формує у дітей негативне 

ставлення до школи, страх відвідування певних предметів, що сприймається навколишніми 

як підвищена тривожність, невпевненість, провокуючи агресію; 

- відсутність досвіду життя в колективі (так звані «домашні» діти) або нові учні; 

- деякі захворювання: заїкання, дислалія (порушення мовлення), дисграфія 

(порушення письма), дислексія (порушення читання); 

- знижений рівень інтелекту, труднощі у навчанні; 

- високий інтелект, обдарованість, видатні досягнення; 

- низька самооцінка; 

- слабо розвинені гігієнічні навички (неохайні, носять брудні речі, мають неприємний 

запах); 

- специфічні інтереси; 

- національність, релігія, соціальний статус. 

Основні групи причин щодо формування терору в дитячому колективі:  

1. Зовнішні (вплив дорослих – учителів, батьків) - проблеми сімейного виховання 

(відсутність комунікацій з батьками, гіперопіка над дитиною, авторитарний стиль виховання, 

насилля у сім’ї, опосередкована популяризація нетолерантності); проблеми шкільної системи 

(культура репресивних заходів, маніпулювання учителем колективом за допомогою 

булінгових форм, ігнорування проблеми на рівні школи). 

2. Поведінкові (дитина проявляє/не проявляє активність, на яку від неї очікує більша 

частина класу – відмінник, підлиза, ябеда, двієчник, занадто активний/пасивний, 

експресійний/закритий тощо).  

3. Особисті (фізичні чи психологічні особливості дитини – вади розвитку, колір шкіри 

чи волосся; майнові можливості дітей; релігія та ін.). 

Булінг як явище в цілому побороти неможливо. Він є складовою людської природи та 

його викорінення аналогічне усуненню усіх форм насилля з людського життя. Але зменшити 

і кількість, і гостроту всіх крайнощів та активно сприяти дитячому колективу ефективно 

пройти процес формування як індивідуальних «я», так і групових «ми» – це можливо. 

З метою створення цілісної системи щодо протидії булінгу в закладах освіти 

необхідно в першу чергу провести внутрішню оцінку наявних ресурсів протидії булінгу, під 

час якої слід проаналізувати:  

- рівень людських (рівень підготовки педагогів, діяльність психологічної служби 

тощо), методичних (програми, посібники тощо), матеріальних ресурсів;  

- локальні нормативно-правові документи (накази, плани робіт, посадові інструкції, 

Статут закладу освіти, наявні механізми/алгоритми/протоколи реагування на випадки 

булінгу (ідентифікація, виявлення, перенаправлення тощо);  

- можливості участі дітей, органів самоврядування; наявна система зворотного зв’язку 

від дітей;  

- можливості Шкільної служби порозуміння (попередження проявів насильства за 

допомогою медіації однолітків та відновних практик; зменшення соціальної напруженості 

міжособистісних взаємин у колективі; формування навичок безконфліктного спілкування та 

навичок виходу з конфліктних ситуацій мирним шляхом серед усіх учасників освітнього 

процесу тощо);  

- ресурси освітнього процесу (уроки/заняття, міжпредметні зв’язки, заходи класних 

керівників/ вихователів, позакласна робота, позашкільна робота тощо);  

- ресурси громади (співпраця з батьками, громадськими організаціями, 

представниками поліції, соціальними службами та ін.). 

Враховуючи те, що цькування носить груповий та масовий характер, то і його 

подолання має носити комплексний характер. Тому у роботі з профілактики та подолання 

булінгу повинні бути залучені всі учасники навчально-виховного процесу – батьки, 

адміністрація навчального закладу, учні, педагоги, а також структури, що відповідають за 

масове формування суспільних цінностей (державні інститути, засоби масової комунікації). 
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У процесі подолання шкільного насилля важливим є урахування вікових 

особливостей під час подолання булінгу. Для молодших дітей більшу роль відіграють 

батьки, тому основне завдання – це робота з батьками та батьків з дітьми. Для старших дітей 

– більшу роль відграють власні колективи, в яких вони беруть участь. Тому для них 

впливовішими будуть групові заняття та пошук вирішень проблеми через запропоновані 

власні (зрозуміло контрольовані дорослими) алгоритми. 

Залежно від рівня завдань можна виокремити три важливих і одночасних напрямки з 

подолання булінгу: індивідуальний, груповий та загальносуспільний. 

1. Індивідуальний підхід дозволяє вирішити проблему шкільного насилля для однієї 

дитини. Цей шлях передбачає окрему роботу з жертвою, переслідувачем та свідком. 

Робота з жертвою: підвищення самооцінки: - прийняття дитиною своїх 

індивідуальних особливостей, процесів дорослішання; - залучення до спорту; - залучення до 

інших груп (позашкільна освіта); - сформувати культуру спілкування з ровесниками 

(навички стресостійкості, вміння відстояти себе, формування навичок командної діяльності, 

знайти «авторитетного» друга-помічника); - виявити унікальні можливості дитини та 

розвивати їх; робота з сім’єю (відкорегувати особливості виховання дитини). 

Робота з переслідувачем: виявити справжнього ініціатора насилля; роз’яснювальна 

робота про шкоду такої поведінки для оточуючих; корегування його соціальної поведінки 

(формування емпатичних навичок), формування навичок ненасильницького вирішення 

конфліктів; робота з батьками (які умови проживання, відносини в сім’ї); визначити мотиви 

насильницької поведінки. 

Робота з спостерігачем: контроль за самооцінкою дітей; донесення думки, що від 

позиції кожного (індивідуальної позиції) залежить загальна ситуація в класі; формування 

культури втручання в процес насилля. 

Індивідуальний підхід може знизити ризики для конкретної дитини. Однак 

застосування виключно індивідуального підходу не призведе до: а) подолання переслідувань 

у колективі; б) усунення дитини з самого процесу булінгу. 

Індивідуальний підхід може змінити роль дитини в колективі (зі статусу жертви чи зі 

статусу переслідувача). Але він не вирішує проблему в цілому, а лише створює умови для 

соціальної мобільності для однієї дитини: вертикальну (зміна ролі в межах ієрархії однієї 

групи) чи горизонтальну (переведення до іншого класу, школи). 

2. Груповий підхід дозволяє вирішити проблему насилля дітьми у межах однієї групи 

і передбачає активне включення у діяльність групи – але як медіатора – дорослого (вчителів, 

психологів чи ін. спеціалістів). 

Позашкільні заняття з класом (проведення змагань, походи). 

Роз’яснення класу (групі) поняття булінгу як явища (перегляд фільмів, рольові ігри, 

постанова спектаклів, створення презентацій, слайд-шоу). 

Розвивати та закріплювати у дітей (особливо – стосується свідків) упевненість щодо 

необхідності захищати і свої межі, і межі слабших (жертви). 

Формування емпатії в групі та спроможності контролювати свої почуття. 

Робота з батьками – роз’яснення суті булінгу, ролі батьків в її вирішенні. 

Формування у дітей навичок антибулінгової поведінки. 

Формування толерантності у групі. 

3. Загальнонаціональний підхід – передбачає цілеспрямований вплив на громадську 

думку та зміни державної політики у сфері виховання дитини: формування авторитетності та 

компетентності педагога; надмірна централізація та теоретизація навчання; посилення 

цінностей сім’ї (тісна співпраця «школа-батьки»); робота із медійним простором та засобами 

масової інформації. 

Методи припинення булінгу в школі: 

- Розмова з дітьми молодшого шкільного віку, осуд. Бесіди з усіма учасниками 

цькування, показати непривабливість поведінки агресорів і виказати власне негативне 

ставлення до подій. 
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- Після 12 років вплив на агресора ззовні дорослим через групу ровесників, формуючи 

громадську думку. 

- Залучення авторитетного союзника. Розмовляти з класом повинен авторитетний для 

дітей педагог або дорослий. 

Орієнтовна схема припинення булінгу педагогом: 

Оцінити об’єктивно поведінку дитини (булі, жертви), апелюючи фактами. 

Спробувати зрозуміти мотиви «поганої» поведінки. 

Вибрати доцільну техніку втручання для припинення «витівки» учня. 

Допомогти класу проявити турботу про того, кого ображають. 

Вибрати стратегії підтримки значущості учня, підвищення його самооцінки. 

Залучити до співпраці батьків та колег-педагогів. 

Звернутися до шкільного психолога, соціального педагога за консультацією. 

Не приховувати випадки булінгу в класі заради збереження репутації школи. 

Заходи протидії булінгу в школі: 

Моніторинг і аналіз актуальної ситуації. 

Створення шкільної антибулінгової політики. 

Розробка та реалізація плану заходів щодо попередження і реагування на проблеми 

булінгу. 

Наявність прогресивних антибулінгових дисциплінарних заходів. 

Організація роботи психологічної служби щодо профілактики та подолання булінгу. 

Створення інформаційних матеріалів. 

Навчання співробітників. 

Навчання учнів. 

Інформування батьків. 

Залучення соціальної служби, поліції. 

Шляхи боротьби з насильством у школі: 

1. Всі члени шкільної спільноти повинні прийти до єдиної думки, що дискримінація, 

цькування в школі є неприйнятними, повинні знати форми і види булінгу, його ознаки і 

наслідки. 

2. Спільно з учнями мають бути вироблені правила поведінки в класі, а потім 

загальношкільні правила. Правила повинні бути складені в позитивному ключі «як треба», а 

не як «не треба» поводитись. Правила мають бути зрозумілими, точними і короткими. 

3. Дисциплінарні заходи повинні мати виховний, а не каральний характер. Осуд, 

зауваження, догана мають бути спрямовані на вчинок учня і його можливі наслідки, а не на 

особистість порушника правил. 

4. Жоден випадок насильства або цькування і жодну скаргу не можна залишати без 

уваги. 

5. Учням важливо пояснити, що будь-які насильницькі дії, образливі слова є 

неприпустимими. 

6. Реакція на насильницькі дії має бути негайною (зупинити бійку, припинити 

знущання) та більш суворою при повторних випадках агресії. 

7. При аналізі ситуації необхідно розібратися в тому, що трапилося, вислухати обидві 

сторони, підтримати потерпілого і обов'язково поговорити з кривдником, щоб зрозуміти, 

чому він або вона так вчинили, що можна зробити, щоб таке не повторилося. 

8. В залежності від тяжкості вчинку, можна пересадити учнів, запропонувати 

вибачитися, написати записку батькам або викликати їх, позбавити учня можливості брати 

участь у позакласному заході. 

9. Учням треба пояснити, що навіть пасивне спостереження за знущаннями і бійкою 

надихає кривдника продовжувати свої дії. Свідки події повинні захистити жертву насильства 

і за необхідності покликати на допомогу дорослих. 
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10. Необхідно запровадити механізми повідомлення про випадки насильства, щоб 

учні не боялися цього робити. Ці механізми повинні забезпечуваті учням підтримку і 

конфіденційність, бути тактовними. 

11. Для успішного попередження та протидії насильству необхідно проводити виховні 

заняття з навчання навичкам ефективного спілкування та мирного розв' язання конфліктів. 

Алгоритм протидії та профілактики дитячого булінгу для батьків: 

1. Подолання «презумпції мовчання» у дитини (довести до відома дорослих 

проблему)- цікавитись життям дитини: розширення спілкування з дитиною. 

2. Надання дитині психологічної підтримки у разі отримання повідомлення про 

булінг. Дитина має відчути, що: а) її провини в ситуації немає, а є проблема, яку треба 

вирішувати; б) всі проблеми вирішуються і ця вирішиться теж; в) батьки застосують всі 

важелі для вирішення цього питання. 

3. Перш, ніж переходити до конкретних дій, усвідомити те, що невтручання батьків 

призведе до поглиблення психологічних проблем у дитини, а втручання, яке не принесе 

реального результату – збільшить напади на дитину (як помста).  

4. Спробувати розібратись у ситуації. 

5. Групова діяльність (співпраця з педагогом, психологом, директором та ін.). 

6. Індивідуальна діяльність. 

Батьки повинні усвідомлювати, що чим більше спілкування у сім’ї – тим менше 

проблем відчуватиме дитина у своєму житті. 

Якщо ваша дитина стала жертвою булінгу: 

- зберігайте спокій, будьте терплячими, не потрібно тиснути на дитину; 

- поговоріть з дитиною, дайте їй зрозуміти, що ви не звинувачуєте її в ситуації, що 

склалася, готові її вислухати і допомогти; 

- запитайте, яка саме допомога може знадобитися дитині, запропонуйте свій варіант 

вирішення ситуації; 

- поясніть дитині, до кого вона може звернутися за допомогою у разі цькування 

(психолог, вчителі, керівництво школи, старші учні, батьки інших дітей, охорона); 

- повідомте керівництво навчального закладу про ситуацію, що склалася, і вимагайте 

належного її урегулювання; 

- підтримайте дитину в налагодженні стосунків з однолітками та підготуйте її до того, 

що вирішення проблеми булінгу може зайняти деякий час. 

У разі, якщо вирішити ситуацію з боулінгом на рівні школи не вдається – повідомте 

поліцію! 

Якщо ви стали свідком булінгу: 

- втрутитися і припинити цькування – булінг не слід ігнорувати; 

- зайняти нейтральну позицію в суперечці – обидві сторони конфлікту потребують 

допомоги, запропонувати дітям самостійно вирішити конфлікт; 

- пояснити, які саме дії Ви вважаєте булінгом і чому їх варто припинити; 

- уникати в спілкуванні слів «жертва» та «агресор», аби запобігти тавруванню і 

розподілу ролей; 

- повідомити керівництво навчального закладу про ситуацію, що склалася і вимагати 

вжити заходів щодо припинення цькування. 

Якщо ваша дитина агресор: 

- відверто поговоріть з дитиною про те, що відбувається, з’ясуйте мотивацію її 

поведінки; 

- уважно вислухайте дитину, з повагою поставтеся до її слів; 

- поясніть дитині, що її дії можуть бути визнані насильством, за вчинення якого 

наступає відповідальність; 

- чітко і наполегливо попросіть дитину припинити таку поведінку, але не погрожуйте 

обмеженнями і покараннями. Повідомте їй, що будете спостерігати за її поведінкою; 
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- зверніться до шкільного психолога і проконсультуйтеся щодо поведінки своєї 

дитини під час занять – агресивна поведінка і прояви насильства можуть бути ознакою 

серйозних емоційних проблем. 

Пам’ятайте, дитина-агресор не зміниться відразу! Це тривалий процес, який потребує 

витримки і терпіння! 
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ТЕХНОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ХІМІЇ В 

МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

 

Актуальність дослідження. Кожен фахівець середньої медичної ланки повинен 

усвідомлювати, що лише спеціальних фахових знань недостатньо для здійснення 

специфічних завдань та певних видів професійної діяльності, які передбачають хімічну 

складову. У багатьох випадках якісні результати професійної діяльності молодших медичних 

працівників залежать саме від тієї специфічної компоненти професіоналізму, що формується 

завдяки набуттю хімічних знань – компетенцій. Необхідність формування предметної 

компетентності з хімії в медичному коледжі вимагає від викладачів пошуку різноманітних 

методичних прийомів, способів та форм організації навчально-пізнавальної діяльності, 

використання нових педагогічних технологій, тощо. Провідним напрямом у реалізації даної 

мети може стати впровадження компетентісного підходу в освітній процес та активних 

методів навчання. 

У педагогічних дослідженнях компетентісний підхід в організації навчально-

пізнавальної діяльності характеризується спрямованістю освітнього процесу на формування 

та розвиток ключових і предметних компетентностей особистості. Теоретичне обґрунтування 

та умови реалізації компетентісної освіти сьогодні знаходять своє відображення в наукових 

дослідженнях багатьох вчених: Бабенко О.М., Овчарука О.В., Паращенко С.Е., Пометун О.І., 

Савчин О.Я., Сисоєвої О.С., Трубачевої С.Е., Чайченко Н.Н. та ін. В державних нормативних 

документах, які регламентують медичну освітню діяльність, освітньо-професійних 

характеристиках та навчальних програмах, проблема формування всебічно-розвиненої особи 

http://pedpresa.ua/185372-buling-vazhlyva-problema-dlya-ditej-v-ukrayini-yunisefrozpochynaye-kampaniyu-proty-bulingu.html
http://pedpresa.ua/185372-buling-vazhlyva-problema-dlya-ditej-v-ukrayini-yunisefrozpochynaye-kampaniyu-proty-bulingu.html
http://студенти.kiev.ua/2017/08/24/profilaktika-ta-podolannya-bulinguu-zakladah-osviti/
http://студенти.kiev.ua/2017/08/24/profilaktika-ta-podolannya-bulinguu-zakladah-osviti/
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частково передбачає орієнтацію на компетентісний підхід в організації освітнього процесу. 

Наукові дослідження з проблеми компетентісного підходу, її сутності у вищій медичній 

школі розглядалися в публікаціях таких науковців як Копетчук В., Люшук К., Сліпчук В, 

Стучинської Н., Ткаченко Ю., Лукащука М., Бухальської С. та ін. 

Метою статті – аналіз та узагальнення педагогічного досвіду застосування 

компетентісного підходу та вибору оптимальних методів навчання студенів при викладанні 

хімії в медичних вузах І-ІІ рівнів акредитації. 

Виклад основного матеріалу. В контексті сьогоднішньої освітньої парадигми 

результати освіти мають бути не скільки у форматі «що має знати», а скільки з позиції 

компетентісного підходу – «що буде здатний робити» випускник вищого навчального 

закладу. В результаті глибокого аналізу прийшли до висновку, що підготовка студентів із 

хімії, зокрема з біонеорганічної, в медичному вузі має здійснюватися на засадах 

компетентісного підходу, який полягає в тому, що засвоюються не «готові знання», що 

передає викладач, а прослідковуються умови походження даного знання [3]. Це пов’язано з 

тим, що навчання хімії має низку особливостей, які детерміновані сутністю та змістом 

професійної медичної підготовки. Тому, обґрунтовуючи необхідність запровадження 

компетентісного підходу, слід вказати на його системотвірний фактор, оскільки головним у 

процесі професійної підготовки в будь-якій галузі повинно стати забезпечення тріади 

«діяльність-свідомість-особистість». У цьому контексті, викладання біонеорганічної хімії в 

медичному вузі повинно здійснюватися на принципі діяльнісної спрямованості навчання, 

оскільки в процесі будь-якої діяльності студенти опановують різноманітні прийоми і 

необхідні для цього знання.  

Серйозною перешкодою впровадження компетентісного підходу в практику вищих 

медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації є неготовність значної частини 

педагогів усвідомити важливість проблеми. Таку ситуацію ми пояснюємо тим, що 

компетентнісний підхід переважно розвивається на рівні загальних декларацій, далеких від 

спеціальних методичних розробок. При цьому, широко презентована в нормативних 

документах компетентнісна ідея не набула наразі адекватного втілення у змісті науково-

методичного забезпечення. Неодноразово приходиться констатувати і те, що кваліфіковані, 

досвідчені викладачі часто, помилково обираючи нераціональні методи навчання, не 

досягають поставленої мета та мають низькі показники професійної діяльності. 

Для реалізації компетентісного підходу на заняттях із біонеорганічної хімії 

пропонується здійснювати організацію навчальної діяльності за такими напрямами: 

1) поновлення інформаційного змісту навчального матеріалу, його інтеграції та 

тісними міжпредметними зв’язками; 

2) впровадження сучасних педагогічних технологій подання інформації; 

3) залучення студентів до інтерактивних форм роботи, зокрема, діяльності в умовах 

рефлексивного середовища, що сприяє адаптації до більшості професійних та соціально-

побутових ситуацій. 

Розглянемо більш детально кожний із запропонованих напрямів. 

І. Поновлення інформаційного змісту навчального матеріалу, його інтеграції та 

міжпредметні зв’язки. 

Міждисциплінарна інтеграція біонеорганічної хімії з медициною – це конкретизація 

основних наукових положень, залучення фактичного матеріалу, використання завдань із 

професійним змістом, що дає змогу органічно поєднувати фундаментальну та професійну 

підготовку в єдиний навчально-виховний процес. Такий зв’язок можна охарактеризувати як 

професійну спрямованість у навчанні. Сутність принципу професійної спрямованості 

викладання курсу біонеорганічної хімії полягає в такій організації навчання, яка б, не 

порушуючи програмного обсягу, систематичності викладання дисципліни, а також логіки її 

подання, забезпечила більш детальне опрацювання професійно значущого матеріалу, 

ілюструючи практичну цінність даної дисципліни в професійній діяльності медичного 
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спеціаліста. Досягнення цієї загальної мети у практиці викладання біонеорганічної хімії на 

заняттях можна здійснювати по-різному, а саме: 

- конкретизацією теорій, явищ і процесів під час вивчення тем та закріплення знань, 

використовуючи навчальний матеріал спеціальних (клінічних) дисциплін; 

- демонстрацією практичного використання знань із хімії, отриманих під час вивчення 

конкретного навчального матеріалу, в медичній професійній діяльності; 

- складанням задач із професійно спрямованим змістом, пов’язаним із майбутньою 

професійною діяльністю (таб.1); 

- використанням відеофільмів із ілюстрацією в них наступності та взаємозв’язку хімії 

і професійних медичних знань.  

Досвід викладання свідчить, що систематична, цілеспрямована робота над 

вдосконаленням інформаційного компоненту біонеорганічної хімії, його професійна 

насичуваність забезпечують зацікавленість студентів до дисципліни, підвищують їх хімічну 

грамотність, розширюють кругозір, розвивають логічне мислення.  

Таблиця 1 

Завдання з професійною спрямованістю, які використовуються на заняттях із 

біонеорганічної хімії 

 

Види завдань Зразки 

Задачі з професійним спрямуванням Приклад 1. У медичній практиці для 

антисептичних заходів застосовуються водні 

розчини калій перманганату різної концентрації. 

Розрахуйте масову частку KМnO4 у розчині, що 

утворюється при додаванні 250 г води до 800 г 

розчину калій перманганату з масовою часткою 

розчиненої речовини 20%.  

Приклад 2. Добова потреба Феруму в організмі 

людини складає 0,01-0,02 г. Чи забезпечить 

добову потребу організму в даному 

мікроелементі додавання в їжу 0,1 г ферум (ІІ) 

сульфату при умові повного його засвоєння? 

Ситуаційні задачі з професійним 

спрямуванням 

Приклад 1. Громадськість певного населеного 

пункту стурбована зростанням захворювання на 

флюороз серед дітей. Чим пояснити дане 

захворювання? Яких заходів Ви б ужили для 

запобігання даного захворювання? 

Приклад 2. Для лікування певних інфекційних 

захворювань використовують сульфаніламідні 

препарати, які гальмують ріст бактерій. Які 

хімічні елементи входять до складу вказаних 

препаратів? 

Тести на визначення рівня набутих 

знань з професійним спрямуванням 

Приклад 1. Лікар, який призначає пацієнту 

препарати йонів Кальцію, повинен попередити, 

що перешкоджає процесу засвоєння даного 

елементу: 

A надлишок в організмі йонів Na
+
; 

B нестача в організмі вітаміну D; 

C вживання молочних продуктів та яєць; 
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D надлишок в організмі йонів Mg
2+

. 

Приклад 2. Макро- і мікро- елементи надходять 

до організму людини шляхом: 

A синтезу; 

B вживання продуктів харчування та 

води; 

C утворенням в результаті реакцій 

гідролізу; 

D застосування ліків. 

 

2. Сучасні педагогічні технології подачі інформації. 

Сучасний процес навчання студентів пов’язаний із переглядом інформаційного змісту 

навчання у світлі нових методологічних поглядів, відмовою від уніфікації планів, творчим 

пошуком у розвитку методики викладання. Враховуючи скорочення часу на вивчення 

біонеорганічної хімії та збільшення тематичних годин на самостійне поза аудиторне 

опрацювання, доцільно проводити лекційні заняття із біонеорганічної хімії, застосовуючи 

модульну технологію [1]. За такої організації навчального процесу на кожній лекції викладач 

представляє інформацію у вигляді блоків (модулів), які є закінченими та самостійними, а на 

лабораторно-практичних заняттях проводиться закріплення навчального матеріалу. При 

цьому, наприкінці кожного змістового блоку бажано проводити діагностичний контроль 

знань студентів шляхом тестів із професійним спрямуванням та ситуаційних задач.  

Аналіз організації навчальної діяльності студентів із хімії доводить, що великий обсяг 

матеріалу без належного вміння студентами структурувати зміст призводить до 

інформаційного перевантаження й дезорієнтації і, як результат – зниження мотивації і 

зацікавленості процесом навчання. Особливо актуальним дане питання стає при організації 

самостійної роботи студентів, чіткого її планування та контролю виконання. У зв'язку з цим 

необхідно навчити студентів вмінню самостійно орієнтуватися в науковій і будь-якій іншій 

інформації, формувати установку на самоосвіту [4]. Досвід викладання свідчить, що при 

вирішенні даної задачі ефективною формою активізації розумових процесів може стати 

структурування навчального матеріалу за допомогою графологічних структур. Графи 

логічної структури, насамперед, визначають логіку навчальної інформації, що підлягає 

засвоєнню і є планом для підготовки до будь-якого виду контролю та здачі модуля та заліку. 

Отже, використання такого прийому навчання як побудова графів у структурі модульної 

технології є досить ефективним; у такий спосіб викладачу зручно систематично отримувати 

об'єктивну інформацію про хід навчально-пізнавальної діяльності студентів.  

Особливістю засвоєння знань із дисципліни «Біонеорганічна хімія» в медичному вузі 

є потреба чіткого уявлення та усвідомлення. Тому в процесі викладання лекцій значна увага 

приділяється визначенню термінів, понять, математичним виразам законів, кількісним 

показникам та характеристикам, графікам залежностей тощо. У зв’язку з цим процес 

викладання біонеорганічної хімії модернізується засобами комп`ютерних технологій. 

Широке впровадження технічних засобів навчання, використання можливостей Інтернет, 

робота з електронними презентаціями, застосування теле-, відео-, аудіо- та інших медіа-

матеріалів у навчальному процесі з біонеорганічної хімії підсилюють пізнавальну активність 

студентів. Наприклад, при розгляді електронних структур атомів хімічних елементів, 

студентам важко уявляти рух електронів по орбітах. У такому випадку ефективно 

використовувати мультимедійні прикладні програми сервісу www.ximik.ru (здійснюється у 

режимі он-лайн). Або, при вивченні питання дифузії та осмосу в життєдіяльності організму 

людини, використовуючи різні прикладні програми, можна легко демонструвати протікання 

даних процесів і при цьому є можливість повторити хід демонстрації з будь-якого етапу. При 

значному скороченні часу комп’ютерні технології дозволяють досягти максимальної 
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економії часу для засвоєння навчального матеріалу у значних обсягах, стимуляції творчості, 

уяви, навичок узагальнення та конкретизації наукових фактів.  

ІІІ. Залучення студентів до активних форм роботи. 

В умовах величезного інформаційного потоку актуальним стає завдання розвитку 

активності студентів, їх здатності до пізнання нового і вирішення складних професійних та 

життєвих проблем. Для вирішення даної мети рекомендується застосовувати метод проектів. 

Особливість проектної методики навчання полягає в тому, що студенти вивчають 

біонеорганічну хімію під час виконання проблемно-пошукових завдань, які вони отримують 

відповідно до своїх інтересів та здібностей у межах тематичного плану самостійної роботи. 

При цьому пошук інформації для вирішення поставленої проблеми націлений у студентів на 

вироблення наступних умінь: формулювання і структурування задач, уточнення стратегії їх 

вирішення, визначення інформаційної потреби, отримання інформації з джерел, оцінка 

зібраної інформації, яка може привести до зміни стратегії пошуку [2]. Всі завдання 

орієнтовані на досягнення певного особистісно значущого для студента результату. 

Виконання всіх задач передбачає самостійне збирання інформації різними методами: 

опрацювання додаткової літератури, журналів, довідників, використання пошукових систем 

мережі Internet і т.д. Кінцевим результатом застосування такої технології навчання є 

створення студентами творчого продукту у вигляді презентацій, мультимедійних пакетів, 

фото- слайдів, монтаж навчальних відеофільмів тощо, які мають навчальну користь. Цей 

метод органічно поєднується і з груповим підходом у навчанні. Таким чином паралельно 

здійснюється контроль знань; процес навчання з біонеорганічної хімії значно додає як у 

кількісних, так і якісних показниках.  

Також для виконання деяких питань, що передбачені для самостійного вивчення, 

викладач може застосовувати кейс-технологію. Це технологія, за якою навчально-методичні 

матеріали збираються у спеціальний набір (кейс) і надаються для опрацювання студентам. 

Навчання за допомогою кейс-технологій відбувається з періодичними консультаціями, при 

цьому змінюється характер взаємовідносин між викладачем та студентами. Завдання цієї 

технології – навчити вирішувати нестандартні проблеми, що можуть виникати у професійній 

діяльності. Центр уваги під час застосування кейс-технології зміщується з процесу передачі 

знань на розвиток навичок, аналізу, рефлексії та самостійного прийняття рішень. 

Проблема організації і коригування освітньої діяльності на заняттях з біонеорганічної 

хімії пов’язана зі здатністю її осмислення. Впровадження компетентісного підходу в 

організації навчально-пізнавальної діяльності передбачає рефлексивні види діяльності для 

виявлення рівня усвідомлення навчального процесу, вибудовування логічних ланцюжків. 

Вважається за доцільне на заняттях із біонеорганічної хімії використовувати прийоми 

рефлексії. По-перше, в такий спосіб організована діяльність сприяє усвідомленню 

суб’єктами стану свого розвитку, основних компонентів діяльності. По-друге, рефлексія 

допомагає студентам узагальнити одержані результати навчання, визначити рівень засвоєння 

змісту навчання, окреслити цілі подальшої роботи, скорегувати свій освітній шлях. По-третє, 

метод рефлексії є одним із методів психологічного впливу на особистість, що базується на 

розумінні емоційного стану студента, пов’язаного із процесом пізнання. Рефлексія змісту 

навчального матеріалу використовується для виявлення рівня усвідомлення змісту вивченого 

матеріалу.  

Висновки. Особливість викладання одних і тих же дисциплін, зокрема хімії, в різних 

навчальних закладах зумовлена, в першу чергу, особливостями підготовки майбутніх 

фахівців. Наука і практика напрацювали різнопланові освітні технології, методи і форми, 

вибір яких залежить від орієнтації на певну дидактичну систему, а також від професійно-

особистісних якостей педагога (його підготовки, рівня оволодіння програмним матеріалом, 

закономірностями навчального процесу, методикою викладання предмета, психологією 

педагогічної взаємодії, діагностикою й корегуванням впливів навчання на особистість 

студента). Результати дослідження засвідчують, що використання вказаних рекомендацій 

щодо організації занять із застосуванням компетентісного підходу, а також зазначених 
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педагогічних технологій, організаційних форм та методів навчання є в значній мірі 

ефективними. Їх застосування сприяє підвищенню рівня предметної компетентності з 

біонеорганічної хімії і сприяє зростанню успішності та розширенню знань. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ТА ПІДГОТОВКА 

ЇЇ ДО СЛУЖБИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

 

Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, 

красу її вічно живу і нову і мову її солов’їну. 

В. Сосюра 

 

Актуальність дослідження. Сучасний період державотворення в Україні 

характеризується складними соціально-економічними, політичними та духовними 

процесами. У суспільній свідомості, особливо серед молоді, набули поширення байдужість, 

егоїзм, індивідуалізм, цинізм, немотивована агресивність, неповажне ставлення до держави 

та соціальних інститутів. Все це потребує підвищення вимог до самосвідомості допризовної 

та призовної молоді. Відомо, що вона безпосередньо формується та розвивається у процесі 

військово-патріотичного виховання. У зв’язку з цим очевидна невідкладність вирішення 

проблем формування у громадян патріотизму як основи консолідації суспільства. 

Мета статті – розкрити психолого-педагогічні аспекти виховання молоді та 

підготовка її до служби в збройних силах України. 

Виклад основного матеріалу. Одним із найактуальніших питань психолого-

педагогічного виховання допризовної молоді є організація та впровадження комплексної 

соціальної роботи. Тому головними пріоритетами та принципами реалізації цієї роботи 

повинні стати: 

- формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої 

себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції з активним залученням 

спеціалістів різних профілів до впровадження моделі надання соціальних послуг призовної 

молоді; 

- впровадженням моделі соціальної роботи на засадах добровільності, компетентності, 

професіоналізму, довготривалості та системності; 

- створення умов для сприяння гармонійного розвитку особистості юнаків; 

http://conf.vntu.edu.ua/humed/2006/txt/06lumsvo.pdf
http://www.teoria-practica.ru/-7-2012/pedagogics/sukhanov.pdf
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- тісний взаємозв’язок військово-патріотичного виховання з національним 

вихованням громадян України; 

- пріоритетність історичної та культурної спадщини України, її Збройних Сил, їх 

духовних цінностей, традицій та звичаїв;  

- демократичність та гуманізм; 

- спрямованість на досягнення конкретної мети – формування високого рівня 

готовності юнаків до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни; 

Провідними формами роботи у цьому напрямку в Охтирському коледжі СНАУ є 

компетентнісний підхід у вихованні майбутніх воїнів і патріотів України. 

Враховуючи особливості віку студентів, особливості характеру задаєшся питанням: 

чого вони хочуть, до чого прагнуть, які в них соціально – психологічні проблеми, чи є в них 

риси дорослої людини. Проведений аналіз показує, що не вся студентська молодь має чітку 

мотивацію до служби в Збройних Силах України. Цій частині молоді присутні відсутність 

глибоких патріотичних переконань, культ насилля, жорстокості, міжнаціональна ворожнеча, 

псевдоцінності. 

Нині під час активних змін та реформ в процесі українського державоутворення, 

Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають 

надзвичайно велике значення, першою чергою своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого 

світового порятунку на планеті. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і 

водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній 

сфері пріоритетним завданням суспільного поступу поряд з убезпеченням своєї суверенності, 

пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство є визначання нової 

стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою 

формує майбутній розвиток Української держави. Проблема в тому, що молоде покоління 

дорослішає, вростає в життя нового суспільства, де цінністні орієнтири набувають 

невизначеності. Це породжує у молодих громадян невпевненість у завтрашньому дні, 

психологічний дискомфорт, комплекс неповноцінності, зневіри в цивілізоване життя в 

Україні. 

Патріотична самосвідомість особистості ґрунтується на моральній основі. На сьогодні 

девальвація духовних цінностей, зниження рівня відповідальності зумовили широке 

поширення в суспільній свідомості байдужості, егоїзму, цинізму, невмотивованої 

агресивності, неповажного ставлення до держави. Тільки цілеспрямована діяльність органів 

державної влади, громадських організацій, сім’ї, навчального закладу, інших соціальних 

інститутів здатні вплинути на формування високої патріотичної свідомості особистості, яка 

проявляється в любові до Батьківщини, виконанні громадянського й конституційного 

обов’язку, прагненні бути корисним для суспільства. Виховання патріотичної свідомості є 

складовою цілісного процесу формування особистості. Патріотизм – любов до своєї 

Батьківщини, мови, відданість своєму народу, готовність заради нього на жертви і подвиги. 

Значне місце дане питання посідає в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. На 

його думку патріотизм – це суспільно психологічне і моральне почуття, яке включає 

відданість і любов до своєї Батьківщини, до свого народу, до захисту її від ворогів. 

Громадянське виховання має виховувати в молодої людини високі моральні ідеали, почуття 

любові до своєї Батьківщини, потреби до служіння. 

Метою та основним завданням психолого-педагогічного виховання є організація 

надання допомоги призовникам у вирішенні соціально-психологічних проблем шляхом 

отримання інформаційних, психолого-педагогічних і правових послуг. 

Реалізація цієї мети може бути досягнута через вирішення комплексу завдань таких 

як: 

- визначення основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання молоді; 

- забезпечення єдності навчання, виховання, інформаційного розвитку і психологічної 

підготовки молоді до захисту Вітчизни; 
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- вироблення єдиних поглядів на проблему виховання патріота і громадянина; 

- удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової 

справи; 

- формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності для 

виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів 

України; 

- створення системи шефських зв’язків військових частин і інших військових 

навчальних закладів із навчальним закладом міста, в яких проводиться допризовна 

підготовка, взаємодії з ветеранськими та іншими громадськими організаціями патріотичного 

спрямування. 

Пріорітетним завданням педагогічного колективу Охтирського коледжу СНАУ у 

військово-патріотичному вихованні студентів та підготовці до виконання вимог навчально-

бойової діяльності є: 

- допомога юнакам успішно адаптуватися до військової служби на її початковому 

етапі; 

- формувати у свідомості призовної молоді любові до України та її Збройних сил, 

глибоких патріотичних переконань, поваги до української мови, культури, історичного 

минулого, національних і бойових традицій, переконаності у неповторності нашої 

Батьківщини, гордості за незалежність нашої держави; 

- виховувати повагу до Конституції та законів України, високоморальних і 

патріотичних норм суспільного життя; 

- сприяти цілеспрямованому та системному оволодінню призовниками патріотичними 

знаннями як основи їх патріотичної вихованості; 

- формувати у призовників гордість та повагу до символів держави – Державного 

Герба, Державного Прапора та Державного Гімну України: 

- протидіяти викривленню та фальсифікації історії України та Збройних Сил, 

проявляти турботу про її об’єктивне висвітлення; 

- запобігати впливу на призовників псевдоцінностей, міжнаціональної ворожнечі, 

зневаги до людини, культу насилля, жорстокості, що руйнують духовну сферу людини; 

- формувати здібності до аналізу зовнішньої і внутрішньополітичної ситуації, уміння 

на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і в світі, 

свою роль і місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни; 

- прагнути до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної 

підготовки та витривалості; 

- всебічно підвищувати престиж військової служби; 

- забезпечувати формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до 

захисту української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях та здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові 

навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом; 

- підтримувати створення системи військово-патріотичного виховання. 

Система військово-патріотичного виховання студентської молоді базується на 

національній ідеї. Адже національна ідея держави – це той стержень, який є універсальним 

для всіх представників нації, спонукає до високої духовності та моралі, гуманізму, ставлення 

до життя людини як до найвищої цінності, формуванні ідеалів духовної свободи, 

незалежності та самостійності. Військова служба у Збройних Силах – це дуже важливий вид 

діяльності, покликаний гарантувати національну безпеку України. Державна політика у 

сфері патріотичного виховання молоді згідно з «Концепцією допризивної підготовки і 

військово – патріотичного виховання молоді», схваленою Указом Президента України від 25 

жовтня 2002 року № 948/2002 є підготовка молоді до захисту Вітчизни і включається до 

основної частини навчального плану всіх навчальних закладів. 

Курс нашої держави-вступ до НАТО, створення професійної армії (перехід Збройних 

Сил України на контрактну основу їх комплектування) передбачає зменшення кількості 



47 
 

юнаків, котрі будуть призвані до війська для проходження строкової військової службі в 

мирний час і одночасно збільшення випускників навчальних закладів, яких після досягнення 

25-річного віку без проходження військової служби братимуть на військовий облік 

військовозобов’язаних і призначатимуть для комплектування військових частин у воєнний 

час лише з допризовною підготовкою. 

В зв’язку з цим зростає роль військової підготовки у стінах навчального закладу, який 

безпосередньо,( а в більшості випадків – раз в житті ) дає змогу юнакові знання і вміння, 

пов’язані з його майбутньою військовою діяльністю. Наше спільне завдання виховати 

свідомого громадянина, справжнього патріота, надійного захисника Української держави. 

Військово-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в Збройних 

силах України в Охтирському коледжі СНАУ забезпечується інформаційно-

роз’яснювальною роботою серед молоді з метою формування почуття обов’язку захищати 

Вітчизну, встановленого статтею 65 Конституції України, виховання національної свідомості 

на героїчно-патріотичних традиціях минулого України. З цією метою організовується 

контроль за проходженням і результатами допризовної підготовки юнаків у навчальному 

закладі. Військовий комплекс навчального закладу забезпечений навчально-матеріальною 

базою: методичними посібниками, рекламною продукцією, наглядною агітацією, 

навчальною, пневматичною зброєю та іншими засобами.  

В наш час надзвичайно зростає роль предмета «Захист Вітчизни» як складової 

частини військово – патріотичного виховання, спрямованої на підготовку юнаків до 

військової діяльності, а також важко переоцінити значення предметів Історії України, 

української літератури, мови, точних наук, інших предметів гуманітарного циклу.  

Військове патріотичне виховання здійснюється через аудиторну та позааудиторну 

роботу у формі лекцій, бесід, розповідей, вивчення традицій історії нашої духовної 

спадщини, символіки, звичаїв українського народу, національної гідності, культури 

національних відносин, проведення екскурсій до музею, військової частини, кімнати бойової 

слави, екскурсій по місцях бойової пам’яті, пошукової роботи, зустрічей з ветеранами АТО, 

ООС, проведенні бойових стрільб зі стрілецької зброї, проведенні польових зборів, участь в 

патріотичних заходах спільно з місцевими органами влади, науково – практичних 

конференціях, залученні молоді до упорядкування меморіальних комплексів, пам’ятників, 

братських могил, інших поховань захисників Вітчизни, змаганнях військово-прикладних 

видів спорту, участь в урочистих проводах наших юнаків до лав Збройних Сил та інших 

патріотичних заходах. 

Протягом навчального року виявляються та попередньо відбираються кандидати для 

направлення у військові ліцеї, вищі військові навчальні заклади на навчання за програмою 

підготовки офіцерського складу. Направляються призовники, придатні за медичними та 

іншими показниками, для підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальні 

заклади ТСОУ. 

Щорічно в коледжі організовуються і урочисто проводяться святкування Дня 

Збройних Сил України, Дня захисника Вітчизни, зустрічі молоді з ветеранами 2-ї світової 

війни, ветеранами АТО і ООС, учасниками визвольного руху в Україні, політв’язнями, 

представниками військових частин та військового комісаріату. Проводиться роз’яснювальна 

робота у навчальному закладі серед молоді щодо відповідальності за ухилення від служби в 

Збройних Силах України. 

З цією метою організовується контроль за проходженням і результатами допризовної 

підготовки юнаків у навчальному закладі. 

В краєзнавчій та пошуковій роботі – вивченні історії рідного села, міста 

організовуються екскурсії по місту, зустрічі зі старшими людьми – земляками своєї 

місцевості, їхні розповіді про минуле місцевості де ти живеш, зустрічі з політичними і 

військовими діячами, ветеранами АТО, ООС та військових конфліктів, ветеранами праці, 

письменниками, інженерами, підприємцями, курсантами військових інститутів – студентів 

які закінчували коледж та іншими цікавими людьми, відвідування студентами військової 
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частини з метою ознайомлення їх зі зброєю і бойовою технікою, з побутом і життям 

військовослужбовців. Так була проведена зустріч з воїнами інтернаціоналістами, які були на 

Кубі, участь у відкритті пам’ятника воїнам АТО, мітингах – вшанування воїнів-афганців. 

Робота з батьками, працівниками військового комісаріату, радою ветеранів , працівниками 

краєзнавчого музею міста допомагають збагатити аудиторну військово-патріотичну роботу зі 

студентами коледжу. 

Вся моя робота базується на завданні курсу «Захист Вітчизни» – формування у юнаків 

високого рівня готовності до виконання вимог сучасної військової діяльності. 

Бойова готовність армії та флоту значною мірою обумовлюється рівнем 

підготовленості юнаків до строкової військової служби, до захисту Батьківщини. Це 

нелегкий, але дуже важливий і необхідний для суспільства вид діяльності, що 

характеризується складністю, високою напруженістю, динамічністю, суворою 

регламентацією, специфічністю спілкування, особливо , коли ідуть бойові дії на сході країни. 

Усе це вимагає спеціальної підготовки. Готовність до служби в армії формується у цілісному 

навчально-виховному процесі, залежить від зусиль держави, сім’ї, громадських організацій, 

навчального закладу і від самого юнака, його свідомості, активності, наполегливості. 

Кожний юнак повинен добре розуміти, які саме знання та навички, якості та властивості 

характеру потрібні воїнові на початковому етапі військової служби. 

Тому своє завдання, як викладач, я вбачаю не тільки в підготовці юнаків до строкової 

військової служби, а й у подальшому фізичному, вольовому, інтелектуальному, 

професійному, моральному, психологічному розвитку особистості, формування у юнаків рис 

дорослої людини, якостей справжнього чоловіка. 

Важливою умовою успішності занять з «Захисту Вітчизни» є висока дисципліна, 

організованість, відповідальність студентів. На заняттях стосунки між студентами і 

викладачем підтримуються на зразок стосунків між військовослужбовцями Збройних Сил 

України. 

Висновки. Отже, стверджую, що військово - патріотичне виховання – невід’ємна 

складова психолого-педагогічного формування моральних засад майбутніх захисників 

Батьківщини справжніх чоловіків, громадян України. Людина вихована в дусі патріотизму, 

любові до своєї країни – це унікальна особистість здатна самостійно аналізувати події та 

явища, має свою точку зору незалежну від політичної кон’юктури, готова зробити свій 

внесок для захисту та оборони держави.  
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РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА БАЛАНСУ ТІЛА ДІТЕЙ 

СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ 

НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

Актуальність дослідження. Населення нашої планети останнім часом багато уваги 

приділяє фізичному вихованню та спорту. Усвідомлюючи, що фізичні навантаження 

зміцнюють імунітет та покращують функціональний стан організму, все більше і більше 

з'являється нового інвентарю. Тому кожен може підібрати для себе той інвентар, який йому 

до вподоби. Координаційна сходинка та балансуюча напівсфера вирішує багато завдань як 

для особистого використання, так і у професійному спорті. 

Мета статті – розробити тренувальну програму з використанням координаційної 

драбини та півсфер, і визначити її вплив на функціональну підготовленість учнів. 

Виклад основного матеріалу. Координація – це здатність людини раціонально 

узгоджувати рухи ланок тіла при вирішенні конкретних рухових завдань. Слово 

«координація» латинського походження. Воно означає узгодженість, об’єднання, 

упорядкування. Відносно рухової діяльності людини вживається для визначення ступеня 

узгодженості її дій з реальними вимогами навколишнього середовища. Координаційні 

здатності людини дуже різноманітні та специфічні. Проте їх можна диференціювати на 

окремі групи за особливостями прояву, критеріями оцінки і факторами, що їх обумовлюють. 

Найбільш поширеними і загальноприйнятими критеріями прояву координаційних 

здібностей вважаються: 

1. Час освоєння нового руху або якоїсь комбінації. Чим воно коротше, тим вище 

координаційні здібності. 

2. Час, необхідний для «перебудови» своєї рухової діяльності відповідно із зміною 

ситуації. 

3. Біомеханічна складність виконуваних рухових дій або їх комплекси (комбінації). 

4. Точність виконання рухових дій за основними характеристиками техніки 

(динамічним , тимчасовим , просторовим). 

5. Збереження стійкості при порушеній рівновазі. 

6. Економічність рухової діяльності, пов’язана з умінням розслаблятися по ходу 

виконання рухів. 

Координаційні здібності визначаються, по-перше, як здатність швидке опанування 

новим руховим діям і по-друге, як здатність швидко перебудовувати рухову діяльність у 

раптово змінюючій обстановці. Координаційні здібності – це складний комплекс 

властивостей, не маючий єдиного критерію для оцінки. Будь-який рух, яким би новим він не 

виявився, завжди виконується на основі старих координаційних зв’язків. Чим більше у 

школяра запас рухових умінь і навичок, тим легше він засвоює нові рухи, ще розвиваючи 

координаційні здібності.  

У результаті на сьогоднішній день нараховують від 2-3 загальних до 5-7 

координаційних здібностей, спеціальних і тих, що специфічно проявляються: 

- координація діяльності великих м’язових груп усього тіла; 

- загальна рівновага; 
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- рівновага із зоровим контролем і без нього; 

- рівновага на предметі; 

- урівноваження предметів; 

- швидкість перебудови рухової діяльності 

Вдосконалення системи підготовки спортсменів вимагає пошуку нових шляхів 

підвищення рівня спеціальної підготовленості. Одним з важливих напрямів, що визначає 

прогрес сучасного спорту, є розробка і використання нового спортивного інвентарю та 

обладнання. Новітнє устаткування дозволяє ефективно розвивати різноманітні рухові якості 

та здібності, сполучати удосконалення технічних умінь, навичок і фізичних якостей у 

процесі спортивного тренування, створювати необхідні умови для точного контролю і 

керування найважливішими параметрами тренувального навантаження. 

До найбільш ефективного та доступного широкому колу користувачів сучасного 

обладнання належить координаційна доріжка.  

Швидкісно-координаційна доріжка використовується в багатьох видах спорту, де 

важлива вибухова швидкість, прискорення, спритність, баланс і координація, синхронізація 

рухових навичок. В ході тренувань задіюється моторика рук і ніг. Важливими елементами 

правильного виконання вправ є техніка і швидкість, так, наприклад, тренування прискорення 

вимагає одночасного і рівного по амплітуді руху рук і ніг, а також максимального зниження 

центру ваги для досягнення координації на сходах. 

Види спорту, в яких використовується сходинка для тренування швидкості, найбільш 

відомими є кросфіт, ігрові види спорту, біг, теніс тощо. 

Для якісної роботи та здійснення окремих завдань організм людини має необхідність 

контролювати положення тіла, виконуючи як статичні (під час яких рухатися не потрібно), 

так і динамічні (рухливі) заняття. Для дітей ці навички є новими і їх потрібно опановувати. І 

не завжди це вдається одразу. 

Рівновага – це уміння утримувати й здійснювати контроль над стаціонарним 

положенням тіла (до прикладу, коли діти грають у гру «Море хвилюється» чи зображують 

різні статуї). 

Баланс – це можливість триматися збалансованим тоді, як відбувається рух (до 

прикладу, коли дитина біжить або їде на велосипеді). 

В чому полягає важливість балансу та рівноваги? 

Рівновага й баланс відповідно до віку людини сприяють тому, що вона може бути 

успішним спортсменом, бо саме завдяки цим навичкам забезпечуються плавні рухи тіла в 

момент виконання різного роду фізичних вправ, таких як ходьба по круглій колоді або гра у 

м’яча. Спортивні заняття, своєю чергою, несуть значну користь для того, щоб у людини 

сформувалась гарна саморегуляція, була змога будувати соціальні зв’язки і відчувати 

приналежність до суспільної групи або конкретного мікросоціуму. Варто додати, що 

коректні й контрольовані рухи тіла в момент здійснення вправ мінімізують витрати енергії 

людиною та зменшують утому до мінімуму. 

Якщо у людини добре розвинена рівновага і координація, тоді зменшується 

вірогідність травмуватися, бо в такому випадку особа покращує конкретні реакції свого тіла 

в тих випадках, коли в цьому є необхідність (наприклад, в момент падіння виставляє руки 

вперед). Також саме вони здійснюють забезпечення прийняття тілом правильних поз для 

того, щоб виконати вправу, коли дитина сидить за столом, і допомагають досягти успіху в 

момент виконання навантаження, де використовується дрібна моторика. 

Балансировочна напівсфера – це інвентар, який зробить тренування динамічними і 

функціональними. Відмінне рішення для людей, які хочуть поліпшити координацію, баланс і 

зміцнити свої м’язи і суглоби. З півсферою тренування ніколи не будуть нудними і 

одноманітними. 

Можна використовувати обидві сторони під час вправ. Завдяки тому, що імітує 

нестійкий грунт, суглоби краще пропрацьовуються, від чого знижується ризик отримання 

травм. Пам’ятайте, що завжди краще запобігти, ніж усувати наслідки. Тому багато 
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професійні спортсмени, фізіотерапевти, тренери настійно рекомендують включити вправи з 

балансування в свій план тренувань. Регулярні тренування з півсферами дозволять стати 

сильними, міцними, витривалими, спритними, зміцнити серцево-судинну і дихальну 

системи. Особливість такого спортивного інвентарю полягає в його універсальності: вправи 

підходять для будь-якого віку і для будь-якої підготовленості. Застосування цього інвентаря 

дозволяє проводити кардіотренування, функціональний тренінг, розтяжку, заняття йогою, а 

найосновніше – це реабілітація організму після травмувань. 

Використовувати півсферу можна в двох положеннях – або куполом, або платформою 

вгору. Відсутність балансу в обох випадках сприяє додатковому навантаженню на м’язи-

стабілізатори. Це відмінний спосіб ускладнити традиційні вправи і підвищити їх 

ефективність. Віджимання, випади, присідання, планки – всі ці вправи виконувати на 

півсфері набагато важче, а значить ви будете спалювати більше калорій і покращувати ваше 

тіло ще швидше. М’язи будуть активно працювати протягом всього часу, поки ви утримуєте 

баланс, щоб допомогти стабілізувати ваше тіло. Це забезпечує навантаження на м’язи живота 

і спини навіть під час виконання вправ, які націлені на інші частини тіла. Напівсфера стане в 

нагоді як в звичайному житті, так і при заняттях іншими видами спорту. Причому зовсім 

необов’язково виконувати якісь складні вправи. Розвивати баланс і відчуття рівноваги можна 

навіть просто стоячи на цьому інвентарі. 

Для того щоб утримувати баланс, людина буде змушена включати в роботу глибокі 

стабілізаційні м’язи. Це індивідуальна форма роботи. 

Висновки. На уроці фізичної культури за допомоги драбини та балансуючих півсфер 

можна урізноманітнити фізичне навантаження та збільшити моторну щільність. А ще такого 

роду інвентар, зацікавлює учнів пробувати виконувати корисні для їхнього здоров’я вправи. 
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ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ СПОСІБ ФОРМУВАННЯ 

ПРАВОСВІДОМОСТІ УЧНІВ 

 

Актуальність дослідження. Проблема превентивного виховання завжди була і є 

пріоритетною в системі педагогічних, медичних, правових, соціологічних досліджень у 

різних країнах світу. В Україні ця проблема набуває особливої гостроти, оскільки молодь 

формується в складних соціокультурних умовах економічних і політичних суперечностей, 

неврівноваженості соціальних процесів. Наразі в дитячому, підлітковому середовищі 

спостерігається нехтування правовими, моральними, соціальними нормами, спад інтересу до 

навчання і суспільно корисної праці. Девіантна поведінка дітей і молоді торкається усіх сфер 

https://home-fit.dp.ua/index.php/krossfit-espandery-rezina/koordinatsionnaya-lestnitsa#.Xs4V6_kzbIU
https://home-fit.dp.ua/index.php/krossfit-espandery-rezina/koordinatsionnaya-lestnitsa#.Xs4V6_kzbIU
https://goodlooker.ru/bosu.html
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соціального функціонування і проявляється у насильстві та агресії, негативному ставленні до 

оточення, нездатністю прогнозувати результати своєї поведінки, низькими комунікативними 

навичками. 

Метою статті – з’ясування впливу превентивного виховання як засобу формування 

правосвідомості учнів, тобто комплексного і цілеспрямованого впливу на особистість у 

процесі її активної взаємодії з соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, 

психічний, духовний, соціальний розвиток особистості; вироблення в неї імунітету до 

негативних впливів соціального оточення, профілактику, корекцію і подолання асоціальних 

проявів у поведінці дітей та молоді. 

Виклад основного матеріалу. Правосвідомість є однією з найважливіших форм 

свідомості людини й суспільства поряд з політичною свідомістю, мораллю, мистецтвом, 

релігією, наукою та філософією. Правосвідомість складається з декількох елементів. Теорії, 

принципи й концепції становлять правову ідеологію. Вони ґрунтуються переважно на 

знаннях про право, а також на соціальному досвіді особи чи суспільної думки. 

Правосвідомість визначається рівнем знань про право, ставленням до нього і формується не 

тільки в кожної людини – її називають індивідуальною правосвідомістю - а й у груп людей, 

суспільства загалом. Іноді ставлення до права може відрізнятися залежно від регіону 

(наприклад правосвідомість населення Києва і невеликого села, Львова чи Дніпра може 

суттєво відрізнятися). Правове виховання є державною функцією, і українська держава 

приділяє велику увагу її реалізації. 

На формування правосвідомості й поведінки впливають безліч факторів: характер 

виховання й моральний клімат у сім’ї, законослухняна поведінка батьків; якісний рівень 

виховання й навчання в освітніх закладах різного типу й виду, зокрема закріплення й 

розвиток у підлітків основ правосвідомості; поширення й використання доступних для 

сприйняття інформаційних матеріалів у друкованому, електронному, аудіовізуальному та 

іншому вигляді, що формують правову грамотність і правосвідомість населення. 

Великий вплив на становлення правосвідомості чинять доступність і зрозумілість 

щодо надання послуг населенню в системі державної служби, доступність правосуддя, 

судового захисту порушених прав, ефективність діяльності судів і органів, що виконують 

судові рішення; суворе дотримання державними службовцями норм закону й професійної 

етики. Побудова правової держави й громадянського суспільства в Україні передбачає 

суттєве підвищення правосвідомості й правової культури всіх суб’єктів суспільних відносин, 

оскільки без них неможливо побудувати таку державу й суспільство. Одним із чинників 

формування правосвідомості серед учнів є превентивне виховання.  

Превентивне виховання – це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у 

процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на 

фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету 

до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у 

поведінці дітей та молоді, на їх допомогу і захист. 

Як зазначається в Концепції превентивного виховання дітей і молоді, превентивне 

виховання має бути цілеспрямованою системою заходів економічного, правового, 

психолого-педагогічного, соціально-медичного, інформаційно-освітнього та організаційного 

характеру, спрямованих на формування позитивних соціальних установок, запобігання 

негативним звичкам, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих 

відносин. 

Термін «превентивний» розглядається як «попереджувальний» (запобіжний, 

охоронний, захисний) і стосується профілактики девіантної поведінки, алкоголізму, 

наркоманії, СНІДу, способу життя, який веде до хвороб, знецінення сенсу життя. 

Педагогічний аспект превентивної діяльності полягає у сформованості такої позиції 

особистості, яка конкретизується культурою цінностей, самоактуалізацією, свідомим 

вибором моделей соціальної поведінки. 

Основні завдання превентивного виховання: 
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– створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі 

різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної діяльності, що сприяють 

інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до 

негативних впливів; 

– забезпечити соціально-психологічну діяльність, педагогічно зорієнтовану на 

протидію втягуванню дітей та молоді в негативні ситуації; 

– надавати комплексну психолого-педагогічну та медико-соціальну допомогу тим 

неповнолітнім, які її потребують; 

– забезпечити адекватну соціальну реабілітацію неповнолітніх, які вчинили 

протиправні дії або зловживають наркотичними, психотропними речовинами; 

– стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної 

орієнтації, сприяти валеологізації навчально-виховного процесу, виробленню з раннього віку 

навичок охорони власного життя і здоров’я; 

– сприяти виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів при підготовці 

спеціалістів (педагогів, психологів, медиків, соціологів, юристів), батьків; об’єднанню зусиль 

різних суб’єктів превентивної роботи. 

В Україні спостерігається тенденція до загострення соціально-економічних, 

психолого-педагогічних та медико-біологічних факторів, які детермінують деструктивну 

поведінку школярів. Зростає чисельність дітей, які долучаються до раннього алкоголізму, 

наркоманії, проституції, збільшується питома вага протиправної, агресивної поведінки 

підлітків під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння. Девіантна поведінка 

торкається усіх сфер соціального функціонування неповнолітніх і проявляється вербальною і 

фізичною агресивністю, негативним ставленням до оточення, нездатністю прогнозувати 

результати своєї поведінки, слабкою емоційною прихильністю до близьких, низьким рівнем 

сформованості комунікативних навичок тощо. Зростає дитяча злочинність. У загальній 

системі злочинності кожний п’ятий злочин скоюється неповнолітніми. За даними МВС 

України, починаючи з 2005 року щорічно кількість вчинених школярами злочинів перевищує 

30 000, а за даними Державної судової адміністрації кількість засуджених у віці до 18 років 

складає більше 20 000 осіб.  

Великі ризики несуть для фізичного та духовного здоров’я дітей і підлітків сучасні 

комп’ютерні ігри, Інтернет, телевідеопродукція з демонстрацією жахів насильства, статевої 

розпусти. Усе це створює загрозу для генофонду нації.  

На думку медиків і педагогів основи здоров’я закладаються у ранньому дитинстві, у 

шкільні роки дитина має стати сильнішою, міцнішою, витривалішою. У 18 % учнів 

початкової школи знижені показники здоров’я. У підлітків ще більше причин для втрати 

здоров’я: це й емоційний дискомфорт, спричинений труднощами навчального процесу: 

перевантаженням програмним матеріалом, складнощами стосунків у системі учні-учителі-

батьки, інтенсивним впливом середовища тощо. В результаті зростає емоційна напруга, 

підсилена некомфортними стосунками, подальшою втратою інтересу до знань.  

Загострюється почуття невпевненості, меншовартості, заниженої самооцінки, 

з’являється агресія, невдоволення собою і світом. Негативні емоції «приглушуються» 

тютюном, алкоголем, іншими наркотиками. Загальновідомо, що курить кожний третій 

підліток, кожний четвертий вживає алкоголь.  

Дані Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка стверджують, що 

80 % наркоманів – молоді люди, у тому числі 42 % – неповнолітні; смертність серед осіб цієї 

групи зросла в 40 разів. Перша спроба куріння – 5-7 років, вживання пива та алкогольних 

напоїв, за даними означеного дослідження, – 11-13 років. За даними інституту психології ім. 

Г.С. Костюка НАПН України, тільки чверть дошкільників вважається відносно здоровими.  

Подолання цих причин можливе за допомогою створення педагогічного збагаченого 

середовища, формування превентивного виховного середовища, яке стане фактором 

інтегративного впливу на процес розвитку і саморегуляції дітей, життєстійкості, 

життєздатності, життєвої компетентності особистості.  
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Превентивне виховання посідає важливе місце в системі виховної роботи сучасної 

школи. Воно включає в себе підготовчі та профілактичні дії педагогічного колективу, 

спрямовані на запобігання формування в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам 

асоціальної поведінки та організацію належного догляду за діяльністю школярів. 

Основні педагогічні умови реалізації якісного превентивного виховання:  

– здійснення правової освіти та виховання в навчальній діяльності; 

– врахування вікових та індивідуальних особливостей неповнолітніх, необхідності 

зміни форм контролю в перехідний період;  

– впровадження в практику роботи інноваційних форм та методів навчання та 

виховання: участь і проведення масових заходів з превентивного виховання; 

– створення куточка правової освіти; 

– створення тренінг-групи; 

– проведення відеолекторію «Не заганяй себе до пастки»; 

– виготовлення роздаткового матеріалу з даної тематики, розповсюдження його серед 

школярів;  

– організація роботи волонтерів; 

– проведення конкурсів плакатів, малюнків; 

– формування усвідомлення наслідків будь-яких порушень правопорядку;  

– налагодження системи профілактичної роботи; активізація роботи ради 

профілактики; формування здорового способу життя у дітей шкільного віку; 

– використання здоров’язберігаючих технології; 

– створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі 

різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють 

інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до 

негативних впливів через учнівська самоврядування; 

– чітко визначена цілеспрямованість і безперервність навчально-виховного процесу в 

межах школи, позакласної та позашкільної роботи з учнями (клубна робота за інтересами, 

спортивні секції); 

– участь у соціальних програмах; 

– організаційно-функціональна структура учнівського самоврядування.  

Важливими формами педагогічної діяльності є: 

– використання принципів зв’язку з життям, комплексного підходу до виховання, 

забезпечення єдності свідомості та поведінки; 

– поєднання поваги до особистості з вимогливістю; 

– активізація методичної роботи з класними керівниками; використання 

нагромадженого вітчизняного та зарубіжного теоретико-методологічного надбання та 

практичного досвіду (розробка спеціальних пам’яток, листівок, плакатів, буклетів та іншої 

наочної агітації); 

– залучення соціально-психологічної служби до реалізації проекту, педагогічно 

зорієнтованої на протидію втягування дітей і молоді в негативні ситуації; 

– сприяння виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів при підготовці 

спеціалістів, батьків, об’єднанню зусиль різних суб’єктів превентивної роботи; єдність 

зусиль державних і громадських інституцій. У превентивному вихованні учнівської молоді 

важливим є залучення до виховного процесу батьків, громадських організацій, 

самоврядування; 

– координація взаємодії школи, сім’ї та громадськості. Постійна співпраця школи з 

батьками, іншими суспільними виховними інститутами забезпечує стійкість і стабільність 

навчально-виховного процесу, сприяє усуненню психолого-педагогічних порушень 

соціальної адаптації неповнолітніх. 

Висновки. У сучасній соціокультурній ситуації, яка склалась в Україні, головною 

домінантою системи національного виховання є формування соціальної ментальності 

особистості як її стрижня, який передає самовідчуття, самобачення дитиною свого місця в 
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соціумі і яка включає національно-громадянську, національно-етнічну, сімейно-родинну, 

філософсько-теологічну складові. Процес виховання має бути підпорядкований набуттю 

дитиною вмінь ототожнювати себе з державою, як активний її громадяни, власним 

родоводом, як гідний член сім’ї, а також формуванню відчуття відповідності власних вчинків 

і позицій ідеалам духовності. Тому правова освіта та виховання повинні стати одним із 

магістральних напрямів у роботі вчителів, вихователів, правників, представників силових 

структур та правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю. При цьому (щодо 

профілактики протиправної та кримінальної поведінки неповнолітніх) їхня робота має 

базуватися на правових нормах, принципах гуманізму та демократизму. З метою 

ефективного розв’язання даної проблеми необхідно застосовувати комплексну систему, що 

поєднує в собі оптимальний вибір змісту, форм, методів, принципів, шляхів та засобів її 

реалізації. Дієво і чітко має працювати механізм реалізації прав і свобод особистості, 

об’єктивно даватися оцінка протиправної та кримінальної поведінки неповнолітніх, 

з’ясовуючи при цьому причини правопорушень та шукати шляхи і засоби запобіганню їм. 

Особлива роль у цьому належить превентивним заходам.  

Правова освіта і правове та превентивне виховання – це цілісна система, що охоплює 

всі сфери діяльності навчального закладу, сприяє вихованню правової свідомості, 

демократичних громадянських цінностей і поведінки всіх учасників освітнього процесу, 

передбачає використання практично-орієнтованих та інтерактивних методів навчання.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ В ЗАКЛАДИ ОСВІТИ 

 

Актуальність дослідження. Освіта перестала бути сумою знань та вмінь 

накопичених одноразово під час навчання в закладі освіти. Традиційні професії змінюються 

новими. З таким викликом можна впоратися, тільки позбувшись звичних стереотипів. 

Професію уже не обов’язково обирати одну на все життя. Нова ефективна модель освіти – це 

навчання протягом життя, з врахуванням вимог сучасності.  

Викликом сьогодення є стрімкий розвиток цифрових технологій, що зумовлює 

постійно зростаючий дефіцит фахівців високотехнологічних міждисциплінарних галузей. 

Майбутній працівник має бути підготовленим до використання інновацій у своїй 
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професійній діяльності, володіти різноманітними методами та засобами науково-дослідної 

роботи, бути готовим здійснювати діяльність у сучасному інформаційному просторі.  

Виникає потреба підготовки професіоналів здатних до адаптації в сучасних умовах 

засвоєння передових технологій, соціальної динамічності, мобільності. Проте серед 

майбутніх абітурієнтів спостерігається зниження зацікавленості до дисциплін природничо-

математичного циклу, знання яких покладено в основу створення і розвитку сучасних 

технологій різного рівня та спрямування: від техніки до соціально-економічних процесів. 

Зазначене протиріччя має глобальний характер і потребує докорінного перегляду існуючих 

нині моделей освіти, освітніх програм, методів організації навчання.  

Мета статті – розкрити особливості впровадження STEM-освіти в заклади освіти. 

Виклад основного матеріалу. За сучасних тенденцій розвитку технологій 

затребуваними стають: IT-фахівці, програмісти, інженери, професіонали високо 

технологічних виробництв, фахівці біо- і нанотехнологій. Здобуття сучасних професій 

потребує міждисциплінарної підготовки із різних освітніх областей природничих наук, 

інженерії, технологій та програмування, напрямів. Відповідно вивчення технічних наук, 

математики, інженерії, як окремих наук достатніми сьогодні. Їхня значимість зростає у 

процесі створення готового продукту, за яким стоїть людина, що його використовує. Так, у 

спробі знайти такий підхід розуміння комплексного аспекту «людини у світі», в США 

народилася концепція STEM. За цією концепцією, під час підготовки учні мають розуміти, 

яке місце у світі матиме кожен конкретний продукт, кожна майбутня розробка. Вперше 

акронім STEM був введений у 2001 році науковцями Національного наукового фонду США 

(NSF). 

Високорозвинені країни ефективно впроваджують цю методику. Австралія, Китай, 

Великобританія, Ізраїль, Корея, Сінгапур та США вже давно мають розроблені державні 

програми в галузі STEM-освіти. 

У широкому розумінні вивчення науки, техніки, інженерії та математики (STEM) 

інколи називають метадисципліною, формування спеціальності, заснованої на інтеграції 

інших дисциплінарних знань у єдиний предмет. Цей міждисциплінарний міст між окремими 

дисциплінами зараз розглядається як сутність STEM освіти. STEM освіта пропонує 

здобувачам освіти одну з найкращих можливостей осмислити світ цілісно, а не шматочками. 

Освіта STEM усуває традиційні бар’єри, що виникають між чотирма дисциплінами, 

інтегруючи їх в одну освітню парадигму.  

Освіта STEM – це міждисциплінарний підхід оскільки учні застосовують науку, 

технології, інженерію та математику в контекстах, що створюють зв’язки у колективі, між 

школою та громадою, роботою, що дозволяє розвивати багато навичок та компетенцій, таки 

як soft skills. 

− робота в команді,  

− міжособистісне спілкування,  

− особистісний розвиток,  

− управління часом,  

− креативність, 

− глобальне мислення, 

− вміння працювати з великими інформаційними масивами, 

− вміння переконувати,  

− робити презентації, виступати публічно, 

− вміти вирішувати конфліктні ситуації, та ін. 

Тобто сукупність навичок, що допомагають людям в командній роботі, зокрема, та 

сприяють успішній соціалізації. STEM-освіта допомагає розвивати здатність конкурувати у 

сучасному суспільстві.  

Новітні освітні тренди, спричинені кризовими явищами в системах освіти різних 

країн, змінюють акценти з процесу викладання, як це було у традиційному навчанні, на 

процес пізнання, що сприятиме розвитку компетенцій, адекватних сучасним умовам. STEM-
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освіта має на меті комплексно формувати ключові фахові і соціально-особистісні 

компетентності молоді а саме:  

Наукова компетентність, що виявляється у здатності використовувати наукові знання 

та методи для розуміння навколишнього світу.  

Технологічна компетентність, що характеризується знаннями про технології та 

конкретні їх види наявністю сукупності вмінь, які забезпечують успішне виконання 

технологічної діяльності.  

Інженерна компетентність, яка полягає у розумінні того, як технології розробляються 

в процесі проектування та готовності вирішувати актуальні і перспективні інженерні задачі, 

застосування наукових та математичних принципів до практичних цілей.  

Математична компетентність, що виявляється у здатності використовувати 

математичний апарат в майбутній професійній діяльності та інтерпретували рішення 

математичних задач у різних ситуаціях. 

Фундаментальною основою STEM-освіти є те, що, передбачає використання наукових 

методів пізнання, наявні основні етапи наукової роботи, передбачає отримання нових знань 

та досвіду оволодіння спеціальними знаннями, вміннями, навичками методології і методики 

наукового дослідження.  

Ключовим компонентом STEM є інтеграція. Замість викладання дисциплін у 

самостійних предметних навчальних закладах уроки є чітко закріпленими, проектними та 

дослідницькими, з акцентом на міждисциплінарне навчання. STEM узгоджуються з тим, як 

ми працюємо та вирішуємо проблеми у повсякденному житті. Зробити це способом навчання 

та пізнання завдання STEM-освіти. За допомогою STEM ми формуємо навички на способи їх 

використання у практичній діяльності та реальному світі. Впровадження 

міждисциплінарного підходу до навчання, що нагадує використання знань у реальному 

житті. STEM це не нові методики, вони просто способи розуміння та застосування 

інтегрованої форми навчання, що нагадує реальне життя. Замість того, щоб викладати 

математику як окрему від природознавства, їх можна викладати разом. 

Аналізуючи психолого-педагогічну літературу та власний досвід, зазначимо переваги 

та завдання впровадження STEM у закладах освіти, а саме:  

- знання здобуваються цілісно так, як вони використовуються в реальному світі; 

- формування та розвиток в учнів інтересу до природничих наук; 

- STEAM є творчим та адаптованим, що забезпечує доступність для дітей усіх рівнів 

здібностей. Навіть в одній команді учні можуть працювати разом і вчитися разом; 

- розвиток науково технічної творчості, що відповідає ідеям STEM-освіти;  

- методи навчання орієнтовані не на оцінювання, а на дослідження; 

- уроки STEM містять дослідження на основі інтересів, здобувачів освіти, що 

підвищує зацікавленість; 

- формування в учнів навичок роботи з інженерними пристроями та умінь 

практичного вирішення актуальних інженерно-технічних проблем; 

- основна увага приділяється роботі в команді, співпраці та спілкуванню; 

- реалізація метапредметних зв’язків між науками;  

- учні мають свободу мислити критично, творчо та інноваційно. 

- помилки сприймаються не караються, підкреслюється значення невдачі як 

можливості навчання; 

- уроки STEM – це спосіб зменшити тривогу та стрес у класі; 

- STEM сприяє розвитку навиків, що визначені як ключові навички 21 століття – 

творчість, співпраця, критичне мислення та комунікативність; 

- формування якостей особистості, яка здатна самостійно ставити цілі, проектувати 

шляхи їх реалізації, контролювати й оцінювати свої досягнення;  

- підготовка до інноваційної діяльності; 
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- розвиток в учнів умінь працювати з різними джерелами інформації, оцінювати їх і на 

цій основі формулювати власну думку, судження, оцінку, ініціювати та створювати власні 

розробки;  

- формування в учнів наукового світогляду як невід’ємної складової загальної 

культури людини, необхідної для повноцінного життя в сучасному суспільстві;  

- зв’язок з попередніми знаннями учнів; 

- організація навчання навколо великих ідей, концепцій або теми; 

- розвиває розуміння в учнів того що, що знання є ситуативними, контекстними, 

специфічними; 

- формування та розвиток в учнів стійкої мотивації до навчання;  

- інтелектуальний розвиток особистості, зокрема розвиток в учнів логічного, 

алгоритмічного та креативного мислення при розв’язування прикладних задач, 

інформаційної культури, пам’яті, уваги, наукової інтуїції. 

У майбутньому з’являться професії, про які зараз навіть уявити важко, але всі вони 

будуть пов’язані з технологією і високо технологічним виробництвом на межі різних наук. 

Практичні рекомендації щодо створення продуктивного STEM середовища в закладі 

освіти 

- Створити комфортне, доступне, зручне навчальне середовище для співпраці та 

спілкування. Коли дитина відчуває себе комфортно, тоді вона буде робити те, що їй цікаво. 

Водночас, пам'ятайте, що STEM навчання – це виклик для творчого мислення. Зважаючи на 

це, скористайтеся можливістю створити умови, які спонукають учнів до вияву критичного 

мислення у вирішенні практичних проблем, зокрема, і в організації свого навчального 

простору. 

- Дізнайтеся про потреби учнів. А саме, про засоби, що допоможуть зробити 

навчальне середовище ще доступніним та комфортним, залежно від потреб людини 

(порушення зору або слуху, чутливість до світла тощо). 

- Практикуйте і заохочуйте активне слухання. Активне слухання включає увагу на 

невербальну поведінку, (наприклад, міміку, пози, жести), підтримання візуального контакту, 

киваючи головою, використовуючи вираз обличчя (наприклад, посмішку, чи хмурення) і 

словесні сигнали (наприклад, цікаво), задавайте доречні питання, уточнюйте головні 

моменти. 

- Створити атмосферу взаємної поваги. Спільні очікування допомагають розвивати 

почуття спільноти та заохочувати до позитивних взаємодій. Труднощі, які виникають, 

необхідно вирішувати спільно обговоривши проблеми та знайшовши спільне рішення, 

розробити внутрішні правила та діяльніності, що сприяють командній роботі. 

- Використовуйте тренінгові вправи на представлення. Наприклад криголам, щоб учні 

могли представити себе в незвичній манері. Ця діяльність дозволяє налаштувати групу на 

певний стан. 

- Формуйте дружні відносини з учнями. Витратьте деякий час, щоб побачити кожного 

як індивідуума – заохочуйте учнів поділитися власним життям і інтересами – і покажіть їм, 

що ви вірите в їх здібності. 

- Створіть практичний навчальний куточок. Оскільки навчання STEM спрямоване на 

те, щоб забезпечити практичні заняття, у вас повинен бути простір або куточок у класі, 

повністю присвячений практичній діяльності. Чи то будівництво роботів, чи простір для 

проведення наукових експериментів.  

- Електронні пристрої обов’язково. Ви не можете ефективно навчати концепцій STEM 

без використання технологій, а тому відводьте час на уроках використанню комп’ютерів, 

ноутбуків та планшетів Однак сьогодні не рідкість школи, часто у сільській місцевості мають 

обмежений доступ до технологічних пристроїв через фінансові та технічні обмеження. Це не 

означає, що вам потрібно відмовитися від використання технологій у навчанні. Навіть 

залучення власного персонального ноутбука у класі та надання учням на виконання завдань 
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та досліджень 10 хвилин на день, два-три рази на тиждень є прекрасним початком для 

побудови навчальних середовищ STEM. 

- Залучайте громадськість. Ключовим компонентом ефективного навчання STEM є 

приклад того, як їхнє навчання можна використовувати в реальному світі, і немає кращого 

способу зробити це, ніж залучити фахівців галузі для проведення презентацій. Коли ви 

запрошуєте фахівців тієї чи іншої галузі, це інформує та надихає учнів, дозволяючи їм 

критично замислюватися про сфери зайнятості, якими вони можуть захотіти займатися.  

- Розвивайте навики командної роботи. Основним компонентом побудови навчальних 

середовищ STEM є орієнтація на роботу в команді та високий рівень її продуктивності. Ось 

чому ви повинні витратити значну частину свого часу на викладання уроків, які вимагають 

використання командної роботи та співпраці. Командна робота не тільки на рівні учнів, але і 

спільна робота з колегами, щоб реалізувати принципи наступності, взаємозв’язку. 

- Перетворюйте свій клас. Сприятливе середовище для STEM навчання може 

змінюватися від одного уроку до іншого. Одного дня вам може знадобитися налаштувати 

клас у демонстраційному режимі, а наступного дня – для практичного заняття. 

 

Список використаних джерел 

1. Барна О. В. Впровадження STEM-освіти у навчальних закладах: етапи та моделі. 

STEM-освіта та шляхи її впровадження в навчально-виховний процес: зб. матеріалів 

І регіональної наук.-практ. вебконференції, Тернопіль, 24 травня 2017 р. Тернопіль: 

ТОКІППО, 2017. С. 3–8. 

2. Войтюк Т. STEM-освіта – шлях у майбутнє. Сучасна школа України. 2017. № 7. 

С. 4–9.  

3. Гаптельманова М. М. Управління процесом упровадження STEM-освіти в закладі 

загальної середньої освіти. Управління школою. 2019. № 10/12. С. 26–28.  

4. Заїка В. STEM-освіта: інноваційна технологія для розвитку здібностей учнів. 

Директор школи. 2018. № 19/20. С. 65–71.  

5. Коршунова О. В. STEM-освіта. Професійний розвиток педагога : збірник спецкурсів 

/ О. В. Коршунова, Н. І. Гущина, І. П. Василашко, О. О. Патрикєева. К. : Видавничий дім 

«Освіта», 2018. 80 с 

6. Кукуяшна Є. STEM-освіта : нові освітні виклики для розвитку здібностей учнів. 

Директор школи. 2018. № 13/14. С. 75–85.  

7. Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік : наказ 

Міністерства освіти і науки України, 13.07.2017 № 21.1/10-1470 / Україна. Міністерство 

освіти і науки ; Ю. І. Завалевський // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства 

освіти і науки України. 2017. № 10.  

8. Міністерство освіти і науки. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в 

закладах загальної середньої та позашкільної освіти України у 2018/2019 н. р. : витяг із 

Додатка до листа ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" від 19.07.2018 № 221/10-2573 / 

Україна. Міністерство освіти і науки // Завуч. – 2018. – № 17. – С. 32–39. 

9. Патрикеєва О. STEM-освіта : умови впровадження у навчальних закладах України. 

Управління освітою. 2017. № 1. С. 28–31. 

10. Пилипенко В. STEM-освіта як ключ до інноваційного розвитку / В. Пилипенко, 

О. Коваленко. Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим 

садочком. 2015. № 17/18. С. 104–106. 

11. Упровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладах: методичний аспект / О. Патрикеєва, І. Василашко, О. Лозова, С. Горбенко. Рідна 

школа. 2017. № 9/10. С. 90–95. 

 

 

 



60 
 

Лазарєва Наталія Борисівна, 

вчитель образотворчого мистецтва 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 

імені Максима Савченка 

Сумської міської ради 

 

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З МАЛЮВАННЯ У МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

Актуальність дослідження. Естетичне виховання займає одне із провідних місць у 

педагогіці, бо воно формує духовно багату, зорієнтовану на загальнолюдські цінності 

особистість. Креативність і вміння творити – головні вимоги до сучасної людини, що живе у 

світі глобальних змін та інтеграційних процесів, надзвичайно стрімкого розвитку техніки та 

інформаційних ресурсів. У контексті таких підходів особливої актуальності набувають 

дисципліни художньо-естетичного циклу, оскільки їх впровадження в освіту є 

перетворенням виховання й навчання на творчий процес. Учитель завжди у пошуку сучасних 

педагогічних технологій, оптимальних, дієвих шляхів впливу на дитину. 

Мета статті – вивчення інноваційний та традиційних методів навчання для молодших 

школярів, з метою формування в них практичних навичок з малювання, розвитку творчих 

здібностей та фантазії на уроках образотворчого мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. Специфіка викладання образотворчого мистецтва 

полягає у вмілому поєднанні теоретичних і практичних завдань, та базового навчання 

традиційним технікам малювання . 

Традиційні методи навчання. 

Методикою викладання образотворчого мистецтва в початкових класах 

передбачається використання більшості загальновідомих словесних методів: розповідь, 

пояснення, коментар, доповнення, бесіда, інструктаж, словесне малювання, опис художнього 

твору. Дані методи сприяють отриманню інформації мистецтвознавчого характеру, 

формуванню мовленнєвих вмінь і навичок аналізу та опису художніх творів різних жанрів 

учнями початкової школи. 

Метою практичних методів є формування у молодших школярів уміння 

використовувати набуті знання з основ образотворчої грамоти за групою основних 

навчальних завдань: форма, колір, композиція та композиційна діяльність, простір, об’єм; 

удосконалювати образотворчі вміння і навички під час виконання відповідних творчих 

завдань. Серед них: навчальний та педагогічний рисунок, підготовчі та ігрові вправи, 

виконання ескізів сюжетних, декоративних орнаментальних композицій, виконання начерків 

рослин, птахів і тварин, демонстрування прийомів оволодіння різними художніми техніками. 

Наприклад, підготовчі вправи з образотворчої діяльності є невід’ємним компонентом уроку 

образотворчого мистецтва. Їх поділяють за ознакою набуття учнями певних навичок, умінь 

та якостей: вправи на розвиток спостережливості, зорової пам’яті, гостроти зору, 

сприймання та відтворення кольорів та їх нюансів, розвитку спритності та гнучкості руки, 

тактильних та кінестезичних відчуттів, зорово-рухової координації. 

Важливим етапом роботи вчителя образотворчого мистецтва це «постановка» руки 

учня, тобто головним аспектом вдалого навчання є вміння правильно тримати олівець, 

пензлик, ознайомлення з приймами ліплення. 

Вправи на розвиток спритності та гнучкості руки. 

Виконання вправ на проведення прямих, кривих, хвилястих, горизонтальних, 

вертикальних, похилих, прямих, складних зигзагоподібних та ліній, які переплітаються; 

виконання лінійних, рослинних, геометричних орнаментів. 

Виконання вправ на удосконалення навичок роботи пензлем, фарбами. 

Виконання вправ на удосконалення навичок роботи з глиною, пластиліном. 

Вправи на розвиток сприймання кольорів та відчуття колірних нюансів. 
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Виконання вправ на знаходження подібного кольору до зразка, на одержання 

похідних кольорів та їх відтінків змішуванням фарб, на передачу настрою і стану за 

допомогою колірної гами (радість, смуток, тривога, біль, спокій; добра людина, весела, зла, 

сумна, байдужа тощо). Розбілювання та замутнення кольорів. 

Для ознайомлення з деякими технічними прийомами акварельного живопису і даними 

кольорознавства доцільно виконати наступні вправи. 

1. Утворення похідних кольорів з трьох основних. Вправу виконують накладанням 

одного основного кольору на інший, тобто способом лесування. Для цього малюють три 

прямокутники, які покривають основними кольорами (червоним, жовтим, синім); після 

висихання перекривають їх відповідно жовтим, синім, червоним, в результаті дістають 

похідні кольори (оранжевий, зелений і фіолетовий). Щоб мати похідні кольори в цій вправі, 

потрібно насиченість кольору робити однаковою, один колір не повинен забивати інший. 

2. Вивчення кольорів даного набору фарб та їхніх поєднань з основними. Спочатку 

виконують вправу, в якій три основні кольори перекриваються кольорами набору. Малюють 

великий прямокутник, який ділять на чотири частини відносно висоти, нижні три частини 

покривають основними кольорами. За шириною прямокутник ділять на кількість фарб 

даного набору. Першу вертикальну смужку залишають не перекритою, а наступні смужки 

покривають кольорами набору фарб. 

3. Утворення різної ясності кольору. Світлі і темні тони кольору дістають, 

розбавляючи його до потрібної ясності. Ці тони можна мати послідовним перекриттям «по 

сухому» найсвітлішого тону. 

4. Поступовий перехід від темного тону до світлого. Додаванням у розчин більшої 

кількості води досягається перехід до світлого тону, а додаванням фарби – поступовий 

перехід до темного тону. 

5. Поступовий перехід від одного кольору до іншого. Вправу виконують, додаючи в 

розчин більшої кількості іншої фарби. 

6. Вливання кольору в колір. Вправу виконують, вливаючи в мокрий шар фарби фарбу 

іншого кольору, що зливаються і дають плавні переходи. 

Після виконання попередніх вправ можна малювати аквареллю з натури простих 

малюнків: осіннє листя, квіти, метеликів та інші. 

Вправи на розвиток композиційних навичок. 

Виконання вправ на знаходження різних варіантів композиційного вирішення 

визначеної мети; самостійний вибір формату; логічні зв’язки окремих елементів, 

підпорядкованих загальному задуму; загороджування об’єкта об’єктом; заповнення площини 

зображенням; зорова рівновага зображуваних елементів і площини паперу; виділення 

головного в композиції. 

Вправи на розвиток усного мовлення. 

Дані завдання передбачають роботу з формуванню активного словничка 

образотворчих понять і термінів, які діти повинні свідомо вживати у мовленні на уроках 

образотворчого мистецтва. Це робота із словничком, робота над розумінням змісту художніх 

картин, здатність висловлювати своє емоційно-естетичне ставлення до творів рідного та 

світового мистецтва, розуміти їхню цінність, глибокий зміст. Робота із словничком 

мистецтвознавчих понять ведеться на кожному уроці образотворчого мистецтва, де діти 

опановують новою незрозумілою їм образотворчою термінологією. Закріплення термінів і 

понять відбувається в процесі аналізу художніх полотен та творів скульптури, архітектури. 

Наочні методи навчання відіграють особливу роль у навчанні молодших школярів 

образотворчого мистецтва. Використання наочних методів навчання враховує наочно-

дійовий та наочно-образний характер мислення молодших школярів. Це аудіовізуальні, 

зображувальні, ілюстративні методи навчання. До них належать прийоми спостереження, 

обстеження, розглядання малюнків, ілюстрацій, репродукцій творів образотворчого 

мистецтва, слухання уривків музичних творів, ігри з наочністю, використання 

мультимедійних засобів навчання. 
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На уроках образотворчого мистецтва, вчитель демонструє як потрібно працювати з 

художніми матеріалами, як побудувати композицію майбутнього художнього твору. 

Художнє ілюстрування словесних пояснень – це метод, який полягає у демонстрації 

художніх творів з метою пояснення, підтвердження, аргументації завдяки мистецьким 

прикладам певних теоретичних понять, словесно вираженої думки. Ілюстрування 

ґрунтується на засадах художньо-педагогічної демонстрації і передбачає досконалий показ, 

який відповідає естетичним критеріям. Високохудожні репродукції, ілюстрації, мистецькі 

твори – супутники методу ілюстрування. 

Практична група методів, спрямована на поступове зростання пізнавальної активності 

та творчої самостійності учнів. Інформаційно-рецептивні методи спрямовані на розуміння і 

засвоєння змісту. При цьому матеріал пояснюється та ілюструється прикладами. Він 

спрямований на проведення спостережень із дітьми, обстеження предметів, іграшок, картин 

та ілюстрацій, що несуть інформацію про предмети та явища. До нього належать такі методи 

і прийоми навчання образотворчого мистецтва: показ способу дії, педагогічний малюнок, 

пояснення, розповідь, бесіда. 

Репродуктивні методи включають навчально-пізнавальну діяльність, спрямовану на 

заучування матеріалу у повному обсязі без внесення змін. Вправи, що їх використовують для 

формування, відпрацювання вмінь та навичок можуть мати репродуктивний характер. 

Сутність методу полягає в тому, що вчитель конструює, відбирає завдання, при виконанні 

яких учні відпрацьовують способи застосування знань. Це може бути пред’явлення одного і 

того ж завдання, або пред’явлення варіативних завдань, схожих зі зразком. Цілі, що 

досягаються репродуктивним методом – це закріплення, зміцнення знань та умінь, тобто 

засвоєння способів діяльності, вже відомих раніше. 

Інтерактивні методи навчання образотворчого мистецтва. 

Специфіка викладання образотворчого мистецтва в сучасних умовах потребує від 

учителя ще й широкого впровадження деяких нетрадиційних або маловикористовуваних 

методів навчання серед яких: особистісно зорієнтовані, колективні, ігрові, інтегративні, 

творчо-стимулюючі, емоційно-регулюючі, проблемно-моделюючі, перцептивно-аксіологічні 

у вербальних та невербальних варіантах, електронно-інформативні, поліекранні. 

Особливий інтерес на сучасному етапі розвитку методики образотворчого мистецтва 

становлять інтерактивні методи навчання. Необхідність використання таких методів у 

практиці початкової школи зумовлена особливостями сучасного суспільного розвитку. 

Інтерактивні методи навчання спрямовані на реалізацію можливостей нових індивідуальних 

способів навчальної діяльності особистості дитини. Вони дають позитивний результат при 

умові осмислення учнем свої діяльності, досвіду, мотивів і потреб. 

Особливості використання інтерактивних технологій навчання мистецьких дисциплін 

розкриває Л.М. Масол у своїй праці «Методика навчання мистецтва у початковій школі». 

Розглянемо можливості використання інтерактивних методів навчання на уроках 

образотворчого мистецтва у початковій школі. 

Метод проектів – це система навчання, за якою учні набувають знання, уміння і 

навички у процесі планування і виконання практичних завдань – проектів, які постійно 

ускладнюються. Під час роботи за методом проектів особливе значення має творче 

нестереотипне мислення і бачення учнів, їхня активність, самостійність, захопленість. 

За домінуючим видом діяльності можна виокремити основні типи художніх проектів: 

інформаційний, дослідницький, практично-творчий, ігровий. Проекти можуть бути 

індивідуальними, груповими і колективними. Цікавою і захоплюючою справою є виконання 

дизайнерських проектів: «Місто майбутнього», «Будинок, моєї мрії», «Одяг для казкового 

героя». 

Мозковий штурм – вільне накопичення значної кількості ідей з певної теми спочатку 

без критичного осмислення. Даний метод роботи доцільний на уроках сприймання 

мистецтва, коли дитина повинна навчитися висловлювати своє емоційно-ціннісне ставлення 

до художнього твору, його змісту, розкривати головну думку автора. 
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Колективна творча робота об’єднує дітей над виконанням спільного художньо-

творчого завдання, елементи, фрагменти якого виконує кожен учень. Так цікавими 

прикладами втілення такої технології є виконання декоративних розписів для великих 

килимів у народному українському стилі, під час якої кожен учень створює власний 

фрагмент роботи. 

Робота в малих групах і парах дозволяє учням набути навичок, які необхідні для 

творчого спілкування та співпраці. Вона стимулює виконання спільного завдання командою. 

Художньо-творчі ідеї, котрі виробляються в групі, допомагають учасникам бути корисними 

одне одному. Учитель об’єднує учнів у малі групи, розподіляє завдання між групами, 

визначає час для виконання роботи та заслуховує презентації груп після виконання роботи. 

Для формування кольорознавчих уявлень С. Коновець рекомендує практикувати гру 

«А ну відгадай!» за умовами якої учні мають відповідно до конкретної вербальної 

характеристики, що робить учитель, відгадати, назвати, а інколи й практично одержати на 

палітрі необхідний колір. Приклади для 1-го класу: а) колір, про який іде мова – не червоний 

і не жовтий, хоча схожий як на перший, так і на другий. Цей світлий яскравий колір, що 

нагадує нам про теплі сонячні промені. Нам подобається ласувати смачними та запашними 

плодами, що у своїй назві мають згадку про цей колір (помаранчевий або оранжевий); б) ми 

будемо відгадувати колір, що зустрічається в лісах, полях, садках і парках. Майже на всіх 

рослинах ми спостерігаємо ознаки цього кольору – темніші або світліші. Цей колір – колір 

листя та трави влітку (зелений). 

Інша гра «Веселка» складається із завдань, які виконує кожен учень окремо. Її зміст 

має творче спрямування і полягає в тому, що дитині слід самостійно протягом визначеного 

часу зібрати своєрідну «колекцію» з різних матеріалів (стрічок, кольорового паперу, квітів, 

листочків, пір’я, шматочків з тканини), добираючи їх за всіма кольорами веселкового півкола 

і далі правильно згрупувати їх на нейтрального кольору тлі в послідовності розташування 

кольорів відповідно до природної веселки. 

Емоційно та продуктивно проходять на уроках образотворчого мистецтва в 

початкових класах і колективні ігри, в яких беруть участь декілька груп школярів, що творчо 

змагаються між собою, або в яких вчитель грає з усіма учнями фронтально («Художники та 

глядачі», «У світі кольорових казок», «Разом готуймося до свята», «Змагання кольорових 

плям» та інші). 

Досить ефективною може бути гра перцептивно-аксеологічної спрямованості «Зустріч 

із знайомою картиною», коли в опануванні кольору школярам допомагає метод порівнянь. Її 

сутність – у кількаразовому розгляді дітьми тієї ж самої картини, але на кожному 

наступному етапі з іншою метою. 

Метод інтерв’ю, мікрофона, анкети й опитування дає змогу кожному учневі 

висловити свою думку швидко, відповідаючи на запитання усно або письмово. Так на уроці 

на тему «Мистецтво навколо нас», підводячи підсумок, вчитель може провести анкетування 

«Чи знаєш ти мистецтво?». 

Метод арт-терапії є складовою сугестивної та терапевтичної технології. Вони 

виконують функцію піднесення учня, зняття психічних бар’єрів у навчанні. Елементами арт-

терапії, на думку Л. Масол є функціональна музика, функціональний колір, живопис, 

ліплення. 

Серед низки специфічних методів педагогічного спілкування має місце фасилітована 

дискусія, яка полягає в колективному обговоренні проблеми за допомогою спрямовуючих 

запитань. Дана методика спрямована на розвиток в учнів уміння пильно спостерігати, 

розмірковувати над змістом художніх творів, розуміти багатозначність образів мистецтва, їх 

здатність пробуджувати різні думки. 

«Мозковий штурм» – це ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень 

шляхом вільного висловлювання думок усіх учасників. Як доводить практика, шляхом 

«мозкового штурму» всього за кілька хвилин можна визначити десятки ідей. 

Робота в малих групах корисна для формування навичок участі в дискусії.  
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Метод «Навчаючи – вчуся» надає учням можливість взяти участь у навчанні та 

передачі своїх знань іншим.  

Під час проведення практичних робіт з молодшими школярами доцільно 

використовувати різні техніки малювання: 

– відтиск штампами із пластикової пляшки, свіжих овочей, різноманітними 

предметами; 

– набризкування; 

– відтиск м’яким папером, фольгою; 

– малювання нетрадіційними матеріалами: кавою, сіллю, манною крупою; 

– використання на уроках пісочної анімації. 

Вдале поєднання сучасних інтерактивних технологій, особистісно-орієнтовного 

навчання та компетентнісного підходу дає змогу формувати і розвивати в учнів комплекс 

ключових, міжпредметних і предметних знань у процесі опанування художніх цінностей та 

способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду. Завдяки 

ефекту новизни та оригінальності інтерактивних методів учні розрізняють види 

образотворчого мистецтва, порівнюють засоби художньої виразності творів, аналізують їх, 

висловлюють власні судження, виконують творчі роботи у різних техніках образотворчого 

мистецтва, беруть участь в міжособистісному спілкуванні, проявляють допитливість у 

процесі пізнання образотворчого мистецтва. 
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ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ПЛАВАННЯ 

 

Актуальність дослідження. Фізична культура – одна з основних складових 

здорового способу життя, збереження, розвитку здоров’я людей. Комплексна програма з 

фізичного виховання школярів має оздоровчий напрямок. Тому роль вчителя фізичної 

культури в поліпшенні здоров’я, підвищенні працездатності школярів і їх правильному 

фізичному розвитку дуже велика. Заняття фізичною культурою і спортом сприяють 

гармонійному розвитку організму дітей та підлітків. Здоров’я – стан повного фізичного, 

психічного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад.  

Мета статті – визначити вплив підвищення функціональних резервів організму дітей 

середнього шкільного віку засобами плавання. 

Виклад основного матеріалу. Під впливом щоденних фізичних вправ укріплюється 

ріст тіла, збільшується окружність грудної клітини, життєва ємкість легень, м’язова сила, 

https://naurok.com.ua/vikoristannya-interaktivnih-metodiv-na-urokah-obrazotvorchogo-mistectva-54287.html
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https://sites.google.com/site/tvorchistvkojnomy/golovna-storinka/z-dosvidu-roboti/formuvanna-tvorcoie-osobistosti-zasobami-mistectva
https://sites.google.com/site/tvorchistvkojnomy/golovna-storinka/z-dosvidu-roboti/formuvanna-tvorcoie-osobistosti-zasobami-mistectva
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поліпшується робота серцево-судинної системи. Для фізичного виховання характерна 

комплексність у застосуванні засобів, причому до засобів варто відносити, крім фізичних 

вправ, природні сили природи і гігієнічні фактори, але ведучим і специфічним засобом 

фізичного виховання є фізичні вправи. Заняття фізичними вправами допомагають в навчанні.  

По-перше, регулярні заняття фізкультурою і спортом покращують здоров’я і 

підвищують загартованість організму.  

По-друге, під дією тренувань покращується фізичний розвиток, робота серця, 

підвищується сила дихальних м’язів.  

Реалізація принципу оздоровчої спрямованості системи фізичного виховання можлива 

тільки за умови, якщо заняття фізичними вправами стануть органічною частиною 

життєдіяльності людини. З іншого боку, фізичні вправи дадуть належний ефект тільки при 

дотриманні необхідних гігієнічних норм. Відомо, що одна і та ж фізична вправа може 

привести до різних ефектів і, навпаки, різні фізичні вправи можуть викликати однаковий 

результат. Це є доказом того, що фізичні вправи самі по собі не наділені якимись постійними 

властивостями, що дозволяють у всіх випадках досягати рівної ефективності.  

Здоров’я людини, за даними В.Н. Платонова, залежить приблизно на 10 % від 

якісного медичного забезпечення, на 16 % – від спадкових факторів, на 21 % – від екології та 

на 53 % від способу життя. Таким чином, у забезпеченні повноцінного здоров’я людини 

базовим є її спосіб життя, в якому ключовим компонентом є фізична активність. Відтак, 

пріоритети у пошуку ефективних шляхів вирішення проблеми здоров’я дітей повинні бути за 

засобами фізичної культури та спорту. Одним із засобів фізичного виховання, що в 

найбільшій мірі сприяють покращенню здоров’ю дитини та підвищенню функціональних 

резервів організму, вважається плавання [6; 7].  

Серед масових видів спорту, на наш погляд, плавання є особливим, оскільки поєднує 

можливість формування гармонійного розвитку дитини, вивчення адаптивних можливостей 

організму, розширення функціональних резервів у процесі навчання, має яскраво виражену 

оздоровчу спрямованість та емоційну привабливість водного середовища. 

З огляду на це метою статті є здійснити теоретичний аналіз проблеми підвищення 

функціональних резервів організму дітей середнього шкільного віку засобами плавання.  

Заняття плаванням особливо корисні для дітей і підлітків. Оскільки сприяють 

розвитку серцево-судинної та дихальної систем, що у свою чергу викликає зміцнення 

опорно-рухового апарату дитини. Спортивне плавання гармонійно розвиває всі групи м’язів. 

Систематичні заняття плаванням і спеціальна гімнастика тренують всі фізичні якості, як: 

витривалість, сила, швидкість, рухливість у суглобах, координація рухів. Вправи, що 

виконуються на суші та у воді, укріплюють не тільки м’язи рук і ніг, а і м’язи тулуба, що 

особливо важливо для формування правильної постави у дітей і підлітків.  

Функціональні резерви являють собою можливість зміни функціональної активності 

структурних елементів організму та їх можливості взаємодії між собою, що 

використовуються організмом для досягнення результату діяльності людини, адаптації до 

фізичних і психоемоційних навантажень, а також впливу на організм різних факторів 

зовнішнього середовища. Ці можливості проявляються в зміні інтенсивності та швидкості 

протікання енергетичних і пластичних процесів обміну на клітинному та тканинному рівнях, 

у зміні інтенсивності й швидкості протікання фізіологічних процесів на рівні органів і систем 

організму в цілому, в поліпшенні психічних властивостей, у здатності до вироблення нових і 

вдосконалення існуючих рухових й тактильних навичок.  

Загальновідомо, що приховані функціональні резерви організму дитини, що 

займається плаванням, вищі, ніж у дітей, які не займаються фізичною культурою і спортом, 

що адаптована до фізичних навантажень людина продуктивно витрачає їх під час роботи, що 

достатність і адекватність резервів у організмі визначають стан здоров’я і працездатність 

людини [3; 5; 7; 8]. 
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Завдяки систематичним рухам і горизонтальному положенню тулуба, що розвантажує 

хребетний стовп від тиску на нього ваги тіла, плавання є прекрасною коригуючою вправою, 

яка знімає порушення постави, сутулість, сколіоз, кіфоз. 

Під впливом плавання пульс стає рідшим, артеріальний тиск нормалізується, 

систолічний і ударний об’єм серця збільшується, поліпшується провідність, скоротливість 

серцевого м’яза. При систематичних заняттях плаванням значно поліпшуються показники 

функціонального стану серцево-судинної системи – скорочувальна здатність правого і лівого 

шлуночка серця, що є профілактикою виникнення або прогресування серцево-судинної 

недостатності. Тому статичне й динамічне плавання необхідно включати в комплекс 

реабілітаційних засобів для дітей з патологією серцево-судинної системи [1; 2; 5].  

Реакція серцево-судинної системи залежить від температури води та тривалості 

перебування в ній. Під впливом води відбувається звуження периферичних судин, 

сповільнюється пульс, підвищується артеріальний тиск, відбувається перерозподіл крові, 

значна її кількість надходить у внутрішні органи (первинна судинна реакція). Потім судини 

розширюються, кров із внутрішніх органів спрямовується до шкіри, посилюється обмін 

речовин, підвищується споживання кисню (вторинна реакція). При тривалому перебуванні у 

воді настає третя фаза – вторинне звуження судин, їх спазм. Тривале перебування у воді, 

тривале охолодження може привести до сповільнення пульсу, ослаблення серцевої 

діяльності. Після плавання може знижуватися артеріальний тиск у зв’язку з розслабленням 

судин під впливом холоду. Змінюють діяльність серцево-судинної системи і різні вихідні 

положення у воді, темп, амплітуда рухів, вибіркова дія різних м’язових груп . 

Безперервна робота ніг в швидкому темпі з постійним подоланням опору води, в 

безопорному положенні, тренує м’язи і зв’язки гомілковостопного суглобу, допомагає 

формуванню і зміцненню дитячої стопи.  

Плавання це аеробний вид спорту, фізичні вправи викликають в крові дітей і підлітків 

гормону росту – соматотропну в 10-20 разів. Заняття плаванням сприяють укріпленню 

зовнішнього дихання, збільшують життєву ємкість легенів та об’єм грудної клітки; оскільки 

щільність води ускладнює виконання вдиху, зміцнюються і розвиваються легені. Плавня з 

затримкою дихання, пірнання, занурення під воду тренують стійкість до гіпоксії, вміння 

переносити нестачу кисню. Заняття плаванням розвивають такі риси особистості, як 

цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, рішучість, сміливість, дисциплінованість, 

уміння співпрацювати в колективі. Саме тому плавання сприятливо впливає не тільки на 

фізичний розвиток дитини, а й на формування її особистості [3;6]. 

О. Терещенко (2011), І. Гончар (2006), Р. Раєвський (2005) відмічають лікувальну дію 

плавання на організм, яке благотворно впливає на основні показники фізичного розвитку 

людини: зріст, вага; є прекрасним засобом профілактики і виправлення: порушень осанки, 

сколіозів, плоскостопості; зміцнення серцево-судинної і нервової системи; розвитку 

дихального апарату і м’язової системи (розтяжка м’язів плечового поясу, рук, тренування 

м’язів грудей, спини і живота, формування м’язів ніг); сприяє зростанню і зміцненню 

кісткової тканини; зміцнює суглоби, надає їм гнучкість; усуває збудливість і дратівливість, 

що в наш час є дуже актуальною проблемою 

1. Плавання сприятливо впливає не тільки на фізичний розвиток дитини, а й на 

формування її особистісних якостей: наполегливості, дисциплінованості, сміливості, 

самостійності та цілеспрямованості. Одночасно з навчанням плаванню дітям 

прищеплюються вміння та навички самообслуговування, що дуже важливо для їх всебічного 

розвитку.  

2. Плавання – чудовий спосіб оздоровлення й підтримки організму в гарній фізичній 

формі, розвивати всі групи м’язів, при цьому без надмірного збільшення навантаження на 

суглоби й зв’язки, що є характерним для більшості інших видів спорту, покращення стану 

функціональних систем. 
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3. У процесі тренувальних занять плаванням з оздоровчою спрямованістю 

відбувається відновлення психофізичної готовності учня до ведення навчальної діяльності й 

загальної працездатності організму. 

Висновки. Провідними задачами школи в даний час є: розвиток інтелекту, 

формування моральних почуттів, турбота про здоров’я дітей. Усе це погодиться з основними 

напрямками проекту реформи загальноосвітньої школи, у якому на одному з перших місць 

стоїть здоров’я школярів. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОСВІТНЬОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

 

Актуальність дослідження. Конфлікти існували, існують і будуть існувати, адже 

вони невід’ємна частина людських відносин. Конфлікти можуть виникати у різних сферах 

людського життя. Вони народжуються на основі розбіжностей і наявності різних потреб, 

бажань, стилів життя, думок, інтересів і особистісних особливостей. У період економічної 

нестабільності, воєнних конфліктів, політичних розбіжностей, реформування освітньої галузі 

особливого значення набуває проблема конфліктів у освітньому середовищі. 

Можливості ефективного й успішного вирішення конфлікту полягають в тому, щоб 

розглянути конфлікт з різних сторін: у першу чергу визначити причину конфлікту, а потім 

знайти спосіб вирішення конфліктної ситуації. Кожна людина в освітньому середовищі може 

вступити в суперечку з учнями, колегами, батьками, а якщо це керівник, то ще й з 

підлеглими, тобто конфліктів у нашому житті достатньо, а отже кожний має з’ясувати 

природу конфлікту, навчитися управляти конфліктом і спрямувати його в конструктивне 

русло. 

Мета статті – визначення психологічних особливостей управління конфліктами, 

причин їх виникнення в освітньому середовищі. 

Виклад основного матеріалу. У наш час конфлікти стають однією із найскладніших 

проблем у діяльності різних навчальних закладів. Щороку зростає кількість конфліктів у 

взаємозв’язках «учитель – учитель», «учитель – батьки», «учитель – учень», «учень – учень». 

Учні, взаємодіючи між собою, з дорослими, досить часто стикаються з міжособистісними, 

груповими, між груповими конфліктами. В сучасних умовах, коли знижується мотивація 
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учнів до навчально – пізнавальної діяльності, зростає емоційна й духовна дистанція між 

вчителями та учнями. Нерозв’язані конфлікти негативно впливають на міжособистісні 

стосунки, руйнується психологічний клімат в освітньому середовищі, а невміння управляти 

конфліктами та знаходити найраціональніші шляхи та способи їх попередження та 

вирішення негативно позначаються на всіх учасниках освітнього процесу. 

Можливість конструктивного й успішного вирішення конфлікту полягає в тому, щоб 

глянути на конфлікт, як на задачу, що повинна бути вирішена: у першу чергу визначити 

причину конфлікту, а потім – застосувати відповідну техніку рішення конфліктних проблем 

[1]. Звичайно, кожний із нас стикався з конфліктними ситуаціями. Загальні причини 

конфліктів між людьми є результатом недостатнього спілкування або нерозуміння; 

розходження в планах, інтересах і оцінках; протистояння в групових конфліктних ситуаціях; 

припущень у відношенні тих чи інших дій; відсутності співчуття і бажанням розуміти інших 

людей і т.д. 

Сучасна наука управління визнає, що конфлікт є невід’ємною частиною 

життєдіяльності організації [2]. Конфлікт повинен сприйматися цілком нормальним 

суспільним явищем, властивістю соціальних систем, процесом і способом взаємодії людей. 

Конфлікт постає як усвідомлення на рівні окремої людини, соціальної групи або 

більш широкої спільності суперечливості процесу взаємодії і відносин, відмінностей, а то й 

несумісності інтересів, ціннісних оцінок і цілей, як осмислене протистояння. 

Розподіл конфліктів на види досить умовний і на практиці виникають конфлікти: 

організаційні, вертикальні, міжособистісні, горизонтальні і т.д. [4]. 

Думки конфліктологів щодо причин конфліктів помітно розходяться, але при цьому 

вчені всі причини поділяють на групи і відповідно обумовлюють їх чинниками: 

інформацією, структурою, цінностями, відносинами, поведінкою. 

Причини конфліктів можна класифікувати наступним чином: об’єктивні; соціально-

психологічні; особистісні. 

Об’єктивні причини конфліктів лежать саме в площині нерівномірного розподілу 

ресурсів. Із цієї причини виникають такі причини конфліктів, як: відмінність у цілях; 

розходження в цінностях; взаємозалежність завдань; незадовільна або відсутня комунікація. 

Дійсно, через те, що різні індивіди мають різний доступ до ресурсів (влада, 

повноваження, права обов’язки та ін.), вони не можуть повноцінно вирішувати свої життєві 

завдання і змушені взаємодіяти, а інколи і підкорятися. В таких умовах розходження в цілях, 

необхідність доповнювати зусилля один одного під час виконання завдань, а також 

недостатня, а можливо і зовсім відсутня комунікація можуть стати причинами конфлікту. 

То ж якщо першопричину усунути неможливо, адже неможливо забезпечити всім 

абсолютний рівний доступ до ресурсів, то перелічені причини цілком можна діагностувати 

та усунути. 

Соціально-психологічні причини конфліктів можна класифікувати на такі види, як: 

несприятливий соціально-психологічний клімат; аномія соціальних норм; труднощі адаптації 

до групи або середовища; протиріччя поколінь; територіальні протиріччя; прояви 

респондентної агресії. 

Основною категорією особистісного – орієнтованого підходу є конфліктна 

особистість, або інтегральна властивість, яка відображає частоту набрання міжособистісних 

конфліктів. При цьому наголошується особистість, яка призводить до конфліктних ситуацій, 

що тягнуть за собою негативні ефекти та негативні емоції [3]. 

Таким чином, першопричина організаційного конфлікту – неможливість рівномірного 

розподілу ресурсів та однакового для всіх доступу до них. Ця першопричина породжує низку 

інших причин виникнення конфліктів, які в свою чергу поділяються на об’єктивні, соціально 

– психологічні, особистісні. 

Варто зазначити, що успішне функціонування підприємства чи організації неможливе 

без ефективного управління ним. Складовою частиною такого управління є управління 
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конфліктами, яке може сприяти досягненню цілей не тільки цього управління, але й цілей 

управління всією організацією загалом. 

Управління конфліктом – це цілеспрямований, зумовлений об’єктивними законами 

вплив на його динаміку в інтересах розвитку або руйнування тієї системи, до якої має 

стосунок конфлікт.  

Однією з найвідоміших стратегій управління конфліктами є класифікація підходів до 

управління конфліктом, розроблена К. Муром, яка складається із шести стратегій: 

1. Стратегія стримування – орієнтована на те, що сторони самі можуть оволодіти 

конфліктом. 

2. Стратегія супроводу процесів – орієнтована на роботу з уже установленим 

сприйняттям, відносинами, способами взаємодії між сторонами, що конфліктують. 

3. Соціо-терапевтичний супровід – орієнтований на роботу на індивідуальному рівні. 

4. Стратегія посередництва – застосовується у разі, коли сторони не можуть спільно 

працювати над вирішенням конфлікту. 

5. Третейський суд – сторонам конфлікту пропонується вже готове рішення. 

6. Силове втручання – тут воля учасників вже ніяк не враховується, проте 

застосування владних повноважень, як правило, обмежується сферою розбіжностей [4]. 

Р. Акофф і Ф. Емері [5] виділяють такі стратегії з управління конфліктами: 

1. Усунення конфлікту – передбачає зміни в навколишньому середовищі, за яких 

учасники перестають конфліктувати. Способи такого впливу можуть бути такі, як: дії, 

спрямовані на те, щоб учасники не чинили впливу один на одного, продовжуючи робити те 

ж, що і раніше – «ізоляція учасників»; поповнення нестачі ресурсів, через які стався 

конфлікт; видалення учасників конфлікту з цього оточення. 

2. Дозвіл конфлікту – передбачає зміни в поведінці або у властивостях учасників, за 

яких вони більше не конфліктують. 

3. Стратегія «Вирішення конфлікту» – передбачає вибір одним із учасників такого 

способу дій з безлічі доступних, який би максимізував його очікувану питому цінність. Тут 

перед суб’єктом конфліктів стоїть дилема: він може вийти з конфліктного оточення або 

змінити власну поведінку, змінити себе. 

Вирішення конфлікту – це вид діяльності суб’єкта управління, який пов’язаний з 

усуненням конфлікту. Повне вирішення конфлікту досягається при усуненні усіх причин 

предмета конфлікту чи ситуації. Неповне (часткове) його вирішення відбувається тоді, коли 

усуваються не всі причини і може бути етапом на шляху до його нового вирішення. 

Виділяють такі технології регулювання конфлікту:  

– інформаційна (ліквідація дефіциту інформації в конфлікті, усунення з 

інформаційного поля неправдивої чи викривленої інформації, припинення поширення 

неправдивих слухів); 

– комунікативна (організація спілкування між суб’єктами конфліктної взаємодії і їх 

прихильниками, забезпечення ефективного спілкування); 

– соціально-психологічна (робота з неформальними лідерами і мікрогрупами, 

зниження соціального напруження у студентському середовищі, закріплення позитивного 

соціально-психологічного клімату в колективі); 

– організаційна (вирішення кадрових питань, використання методів педагогічного 

заохочення і покарання, зміна умов взаємодії між учнями та між учнями та викладачем). 

Практика діяльності освітніх установ свідчить, що сучасним керівникам необхідні 

глибокі знання і навички з управління конфліктами, їх прогнозування. Управлінець як 

людина, що постійно працює з людьми, повинен уміти запобігати виникненню конфлікту, 

виводити людей зі стану ворожнечі, вирішувати суперечки. В освітніх установах можна 

запроваджувати практику профілактики конфліктів. Профілактика конфліктів полягає в такій 

організації роботи колективу, яка б виключила або звела до мінімуму ймовірність 

виключення конфліктів. Так як попередити конфлікти набагато легше, ніж конструктивно 

вирішити їх то, як показує практика, профілактика конфліктів не менш важлива для успішної 
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діяльності установи. При цьому вона вимагає менше витрат сил, засобів і часу і попереджає 

навіть ті мінімальні деструктивні наслідки, які має будь – який конструктивно дозволений 

конфлікт. Впливати на проблемну ситуацію взаємодії колективу можна за двома 

напрямками: впливати на свою поведінку і впливати на психіку і поведінку опонента. Другий 

спосіб – ефективніше скористатися способами і прийомами корекції свого відношення до 

передконфліктної ситуації та поведінки в ній, оскільки ряд суб’єктивних передумов 

попередження конфліктів зв’язаний з умінням людини правильно спілкуватися [6]. Для 

запобігання конфлікту часто буває достатньо змінити своє ставлення до ситуації і 

скоригувати свою поведінку в ній. 

При складному розвитку конфлікту, коли сторони зайшли в безвихідь або коли емоції 

напружені до межі, виникає необхідність участі третьої сторони. Тому при проведенні 

переговорів також може бути доцільним визначення участі у них, крім конфліктуючих, 

третіх осіб, які можуть приймати рішення в сформованій ситуації. До таких осіб у освітній 

установі можна віднести в залежності від рівня конфліктуючих сторін: директора при 

конфліктах між головним бухгалтером і заступником директора, між методистом і 

підлеглими йому співробітниками та ін.  

Такий підхід дозволить більш раціонально підійти до проведення переговорів і 

вирішення можливого конфлікту між членами колективу установи.  

Таким чином, все зазначене дозволить більш ефективно управляти конфліктами, 

підвищити організаційну культуру колективу в освітніх установах, упорядкувати культуру 

спілкування між співробітниками, створити більш сприятливу обстановку для роботи, а 

відповідно забезпечити умови для більш продуктивної діяльності закладу.  

Висновки. Аналіз літературних джерел показує, що питання, які мають безпосереднє 

відношення до особливостей управління конфліктами у колективі освітньої установі, 

розроблені ще недостатньо. Дослідження, які проводяться в цьому напрямку, в основному 

стосуються вивчення окремих сторін управління конфліктами. Знання сутності і специфіки 

конфліктів у соціально-педагогічному середовищі підвищить професійну, інтелектуальну та 

особистісну компетентність вчителів. 

Таким чином, завдяки своєчасному вирішенню, а краще – запобіганню, конфліктних 

ситуацій будь – яка установа зможе з легкістю досягти поставлених цілей за рахунок 

згуртованої та плідної роботи колективу. Діагностика та управління конфліктами повинні 

стати запорукою успішного функціонування закладу, завдяки працездатній атмосфері в 

колективі, де кожен буде комфортно почуватися і працювати на максимальний результат. 
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Актуальність дослідження. Освіта – стратегічна основа розвитку особистості, 

суспільства, нації й держави, запорука майбутнього. Вона є засобом відтворення й 

нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання патріота і 

громадянина, дієвим чинником модернізації суспільства. 

Реформування української освітньої галузі співпадає зі світовою тенденцією 

реформування освіти, пов‘язаною з переходом від традиційної авторитарної до нової 

парадигми освіти, заснованої на принципах гуманізму й демократії. На сьогодні застарів 

педагогічний лозунг – всебічний розвиток особистості, оскільки людина у своєму розвитку 

характеризується неповторністю індивідуальних можливостей, внутрішніх прагнень. Тому 

кожна особистість має право на розвиток саме тієї сфери своєї індивідуальності, до якої у неї 

є схильність.  

Актуальність дослідження полягає у пошуку шляхів реформування, які дозволять 

застосовувати у практиці освітнього процесу інноваційні технології, підходи, що 

перетворюють навчально-виховний простір в систему суб’єкт-суб’єктних відносин. Саме 

такі відносини на перший план ставлять особистість учня, враховуючи, з одного боку, його 

проблеми та потреби, а з іншого – пріоритети держави та суспільства. 

Мета статті – розкриття сутності особистісно-орієнтованого підходу на основі 

психологічних особливостей учнів, усвідомлення важливості генерації навчального 

матеріалу з історії, використання відповідних методів роботи вчителя. 

Виклад основного матеріалу. Під особистісно-орієнтованим навчанням спеціалісти – 

дидактики (О. Бондаревська, В. Сєріков, І. Якиманська та ін.) розуміють органічне поєднання 

навчання як відповідної діяльності суспільства, та навчання як індивідуально значущої 

діяльності окремого суб‘єкта, в якій реалізується досвід його життєдіяльності. 

Розроблення моделі особистісно-орієтованого навчання – дуже складна теоретична і 

практична проблема. Її складність зумовлена насамперед тією обставиною, що особистість є 

чи не найскладнішим утворенням у світі й водночас – суб’єктом перетворення цього світу і 

самої себе. Ключову роль у розв‘язанні цієї проблеми відіграє психологія. Тому психологічні 

закономірності посідають центральне місце у загальнонауковому уявленні про особистість, її 

розвиток та доцільність. Особистісний підхід – це певний методологічний інструментарій, 

розроблення якого має спиратися на синтез відкритих психологічною та пелагічною науками 

закономірностей функціонування та розвитку особистості.  

У свідомості педагога має відбутися переорієнтація на особистість учня та свою 

власну. Для вчителя важливо визначити певні способи засвоєння нових знань учнем і 

застосовувати на уроці різноманітний матеріал, який давав би школяреві змогу обирати 

прийнятні для нього способи навчання.  

Розглянемо основні принципи особистісно-орієнтованого підходу. Кожна дитина є 

неповторною. Зовсім нездібних дітей не буває, але в кожного учня свій темп засвоєння знань, 

вмінь, навичок. Необхідно підібрати ключ до кожного учня з метою реалізації навчально-

виховних задач.  

Педагогу у навчанні треба ставити посильні завдання, а у вихованні спиратися на 

позитивні риси, створювати ситуацію успіху для учнів. Оцінку необхідно використовувати 

не тільки в її навчальній якості, але і з виховною метою, як стимул для подальшого 

успішного навчання. Наступний принцип – повага особистості учня, утвердження його віри у 
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власні сили на основі відчуття позитивних емоцій, оптимістичного настрою. У той же час 

необхідно виховувати моральні риси через потенціал предмету і організацію спільних форм 

навчальної діяльності учнів.  

Нова організація навчання починається з чіткого усвідомлення учителем бажаного 

рівня навчальних досягнень учнів. Ми маємо прагнути до формулювання чітких, зрозумілих, 

реальних очікуваних результатів окремого уроку, так і вивчення теми, розділу чи курсу. 

Тому замість розпливчатої настанови треба визначити очікувані результати навчання, що є 

важливою обов’язковою процедурою, оскільки без неї ефективне застосування тієї чи іншої 

моделі навчання буде неможливим.  

Особистісно-орієнтоване навчання передбачає ретельне вивчення педагогом 

психологічних особливостей школярів з метою врахування основних форм та методів роботи 

з різними типами учнів. Так, наприклад, динамічним учням подобаються відкриті завдання, 

гнучкі вимоги і не сприймаються завдання в наказовій формі. Аналітичним учням 

подобаються письмові тести, написання есе, розгляд концепцій та ідей і не подобається 

виконання рольових та групових завдань. Прагматичним учням подобається праця в 

лабораторії, практичне застосування вивченого і не подобаються письмові завдання та 

вивчення матеріалу напам’ять. Винахідливим учням подобаються групові завдання, 

самооцінювання і не сприймаються дебати, тести з обмеженим часом тощо.  

Проілюструємо сказане прикладом – розглянемо роботу з вивчення понять, термінів у 

п’ятому класі (тема «Київська Русь»).  

Для учнів аналітичного складу розуму можна запропонувати наступні завдання:  

1) Картки можна розкласти у два конверти: в одному – поняття, у другому – 

визначення цих понять. Учні підбирають відповідні пари:  

Віче – народні збори у слов’ян 

Дитинець – укріплена частина міста 

2) На картці наведені визначення понять, тверджень, або невеликий за обсягом текст 

із помилкою. Помилку треба знайти і виправити. 

Для динамічних учнів: 

1) Один учень отримує конверт із картками-поняттями, другий – конверт з 

визначенням цих понять. Разом вони формують пари: поняття-визначення. Оцінювати їх 

роботу може третій учень.  

2) На картці наведені твердження. Знаками (+) або (–) треба визначити правильність 

або помилковість цих тверджень. 

Для винахідливих учнів: 

1) Картка містить опорні слова, серед яких одне зайве: язичництво, християнство, 

Володимир, Десятинна церква, Корсунь, данина. Учень знаходить зайве слово і вилучає його 

із логічного ланцюжка. Потім складає творчу розповідь про відповідну історичну подію, в 

даному випадку «Хрещення Русі». 

Для прагматичних учнів: 

1) На картці написано речення, у яких пропущені дати, назви документів, міст, імена 

історичних осіб тощо. Учням пропонується заповнити пропуски.  

2) На картці наведено окремі фрагменти, з яких необхідно скласти цілісне поняття, 

назву історичної події. Прокоментувати їх. Необхідно зіставити ці події із сучасністю.  

Враховуючи різноманітність типів учнів, вчитель повинен застосовувати різноманітні 

методи для активізації пізнавальної діяльності. 

Відповідно до психолого-педагогічних засад виділяємо наступну систему методів 

особистісно зорієнтованого навчання:  

1. Метод організації пізнавальної діяльності учнів, спрямований на актуалізацію 

пізнавальних потреб, ставлень і здібностей особистості, на розвиток її академічного 

інтелекту.  
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2. Метод організації практичної діяльності учнів, спрямований на актуалізацію 

практичних потреб, ставлень та здібностей особистості, на розвиток її практичного 

інтелекту.  

3. Метод організації творчо-пошукової діяльності учнів, спрямований на актуалізацію 

творчо-пошукових (креативних) потреб, ставлень і здібностей особистості, на розвиток її 

креативного інтелекту.  

4. Метод організації ціннісно-смислової діяльності учнів, спрямований на 

актуалізацію емоційних потреб, системи емоційно-ціннісних ставлень і емоційних 

здібностей учнів, на розвиток її емоційного інтелекту. 

5. Метод організації комунікативної діяльності учнів (інтерактивний), спрямований на 

актуалізацію соціальних потреб, ставлень і здібностей особистості, на розвиток її 

соціального інтелекту.  

Висновки. Отже, кожен з цих методів є засобом розвитку певних духовних потреб і 

здібностей особистості, способом її самореалізації, самоусвідомлення й самовизначення в 

навчанні. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ 

ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ФІТНЕС-УРОКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ХОРЕОГРАФІЧНОГО 

ГУРТКА 

 

Актуальність дослідження. Проблема недостатнього обсягу рухової активності стає 

актуальною вже на ранніх періодах життя людини. 

З метою створення сприятливих умов для зміцнення здоров’я громадян потрібно 

здійснювати належну роботу щодо збільшення оздоровчої рухової активності населення, що 

в поєднанні з раціональним харчуванням, боротьбою зі шкідливими звичками, відповідними 

екологічними умовами забезпечує належний рівень здоров’я та високу тривалість активного 

життя 

Мета статті – розкриття особливостей розвитку здорового способу життя школярів, 

шляхом проведення фітнес-уроків на заняттях хореографічного гуртка. 

Виклад основного матеріалу. З метою розвитку нами була розроблена програма для 

занять хореографічного гуртка. Фітнес для дітей – це заняття, які спрямовані на 

оздоровлення та зміцнення дитячого організму. Програми занять повинні відповідати віку 

дитини. Заняття допомагають зміцнювати опорно-руховий апарат, м’язи, зокрема і серце, 

зв’язки, імунну та нервову системи. Починати заняття можна з піврічного віку, 

використовуючи плавання, розтяжки, ігри, спрямовані на розвиток дрібної моторики. Після 

http://www.psyh.kiev.ua/
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першого року життя дитини до програми доцільно додавати вправи для формування 

правильної ходьби, правильного склепіння стопи, які запобігають появі плоскостопості; 

розвитку дрібної моторики й оволодіння навичками рівноваги.  

До програм фітнесу для дітей як перші силові вправи доцільно вводити елементи 

спортивних ігор. Це сприятиме зміцненню м’язового корсета дитини і збільшенню 

концентрації уваги. Прикладом такої програми є «звіробіка», суть якої в наслідуванні рухів і 

звуків різних тварин.  

Також заняття доцільно поєднувати з простими і цікавими вір шиками, що сприятиме 

не тільки розвиткові рухових функцій, ад і правильній мові та пам’яті. З 3-4 років дитина 

може відвідувати заняття з фітбол-аеробіки фітнес-йоги, що впливатиме на розвиток опорно-

рухового апарату фізичний і емоційний стани, буде вчити зосереджувати свою увагу. З 5-6-

річного віку для дитини можна використовувати «дорослі» програми, зокрема: видами 

мистецтв, танцями тощо. З 13-14-річного віку рекомендується починати заняття силової 

спрямованості. Тривалість заняття становить не більше години. Фахівці наголошують, що у 

фітнес-програмах для дітей заборонено використовувати вправи, які здійснюють 

навантаження на опорноруховий апарат.  

Сьогодні фітнес використовують як комплексну здоров’язбережувальну технологію, 

яка має таку відмінність: ігровий і захопливий формат занять; індивідуальні програми з 

урахуванням психофізичного стану дитини; відсутність системи особистісних змагань і 

оцінювання малу травматичність; різноманітність занять.  

Основні фітнес-програми, за якими займаються з дітьми: . аеробіка; фітбол-аеробіка, 

степ-аеробіка, хореографія, sky jumping, fly-йога тощо.  

Так, заняття з дитячої аеробіки проводяться як у спортивній залі, так і у підготовлених 

для цього кімнатах під музичний супровід, хореографічних залах. 

Саме темп рухів і інтенсивність виконання вправ задається ритмом музичного 

супроводу, а добір вправ забезпечує вплив на різні системи дитячого організму, зокрема:  

- бігові та стрибкові вправи переважно впливають на серцевосудинну систему; 

- нахили і присідання – на руховий апарат;  

- вправи на релаксацію – на центральну нервову систему;  

- вправи в партері (у положенні лежачи, сидячи) розвивають силу м’язів і рухливість у 

суглобах.  

Надзвичайно широкими є можливості застосування фітболаеробіки на оздоровчих 

заняттях з дітьми. Амортизаційна функція м’яча забезпечує вібрацію при виконанні вправ, 

що сприяє поліпшенню обміну речовин. Активізація кровообігу та мікродинаміка в 

міжхребцевих дисках і внутрішніх органах сприяють розвантаженню хребетного стовпа, 

корекції лордозу та кіфозу тощо. Вправи, які діти виконують із вихідного положення сидячи 

на м’ячі, за своїм фізіологічним впливом сприяють лікуванню таких захворювань, як 

остеохондроз, сколіоз, нервостенія, астено-невротичний синдром тощо.  

Механічна вібрація м’яча позитивно впливає на суглоби, м’язові тканини та хребет. 

Практично, це єдиний вид аеробіки, в якому під час виконання фізичних вправ взаємодіють 

руховий, стибулярний, зоровий і тактильний аналізатори, що підсилює позил тивний ефект 

від занять. Вправи на фітболі тренують, окрім опорно-рухової, також серцево-судинну, 

дихальну системи та вестибулярну апарат, сприяють розвиткові координації рухів.  

Як свідчить практичний досвід фахівців, заняття створюють веселу та насичену 

яскравими позитивними емоціями атмосферу. Також під час виконання вправ практично 

відсутнє ударне навантаження на нижні кінцівки, а серцево-судинна система працює в 

помірному режимі, що є позитивним для організму дитини, який ще росте та формується. 

Основна мета фітбол-аеробіки – розвиток рухових здібностей та фізичних якостей, 

профілактика та корекція різних захворювань. Заняття доцільно розпочинати з розроблення 

комплексів загальнорозвивальних вправ з фітболами.  
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Загалом освітній процес заняття складається з кількох етапів. Перший етап роботи з 

фітболом передбачає індивідуальну роботу з дітьми. Кожній дитині надають змогу 

самостійно ознайомитися з новим обладнанням, пограти з фітболами.  

Другим етапом є навчання дітей самостійно сідати на фітбол та утримувати рівновагу 

на ньому. При цьому необхідно вчити сідати на фітбол правильно: при сидінні коліна мають 

бути розміщені на рівні стегон, слід сидіти стійко і впевнено, не провалюючись. Правильне 

сидіння на фітболі сприяє не лише ефективності, а й безпеці виконання вправ. Дітей 

розподіляють на невеликі підгрупи. На початку час заняття на м’ячах становить не більше 

ніж 4-5 хв. Згодом поступово збільшують тривалість виконання вправ до 20-25 хв і 

відповідно до віку, фізичної підготовленості та стану здоров’я дітей. Дотримуються 

повільного чи середнього темпу виконання вправ, що і пов’язано з великим навантаженням 

на дрібні м’язи спини. Розрізняють таку структуру заняття на фітболах: підготовчу, 1 

основну й заключну. підготовча частина, зазвичай, проводиться без 1 м’яча. Застосовують 

різновиди ходьби, бігу, музично-ритмічних рухів, 1 які створюють позитивний емоційний 

настрій у дитини та сприяють 1 підготовці організму до майбутнього навантаження.  

Також з дітьми можна запроваджувати заняття зі степ-аеробіки. За твердженням 

фахівців, вона позитивно впливає на фізичний стан, що проявляється у зміцненні усіх 

м’язових груп, розвиткові рухливості суглобів, підвищенні еластичності зв’язок і сухожилля, 

підвищенні рівня розвитку аеробних можливостей, зміцненні серцево-судинної і дихальної 

систем, розвитку сили, гнучкості, координації рухів, тренуванні загальної і силової 

витривалості, сприянні підвищенню рівня фізичної підготовленості тощо .  

Заняття зі степ-аеробіки в різних формах можна проводити і з дошкільниками, 

зокрема:  

- як заняття оздоровчо-тренувальної спрямованості з дітьми старшого дошкільного 

віку (тривалістю 25-35 хв);  

- як частина заняття з фізичної культури тривалістю 10-15 хв;  

- як комплекс вправ ранкової гімнастики на степ-платформах;  

- як показові виступи дітей на святах;  

- як степ-розвага [7].  

Використання степ-аеробіки є доцільним на уроках фізичної культури, що сприяє 

підвищенню рівня фізичного здоров’я дітей [2]. Так, 36% 13-річнихта 34% 14-річних дівчат 

досягли середнього рівня фізичного здоров’я. Також підвищився рівень функціонального 

стану серцево-судинної та дихальної систем, про що свідчить збільшення показників ЖЄЛ, 

кистьової динамометрії, зменшення ЧСС та АТ у спокої. З’ясовано, що значно підвищується 

і рівень фізичної підготовленості 13-14-річних дівчат.  

Найбільше зростання показників фізичної підготовленості зафіксовано у розвитку 

таких рухових якостей, як сила, гнучкість і витривалість, які найкраще розвиваються під час 

занять зі степ-аеробіки. Як правило, кожні три місяці комплекси степ-аеробіки оновлюються. 

Окремі вправи, залежно від їх засвоєння, слід видозмінювати та ускладнювати.  

Для проведення заняття степ-платформи доцільно розміщувати в шаховому порядку 

для кращого спостереження за дітьми. За свідченням Т.Р. Момоток, дітям дуже подобаються 

заняття і з хореографії. Вони спрямовані на тренування всіх груп м’язів; розвиток 

вестибулярного апарату, спритності, швидкості; поліпшення координації рухів. Такі заняття 

можуть містити елементи акробатики.  

Навчання ж дітей акробатичних вправ відбувається у формі гри. Завдяки заняттям 

поступово в дітей формується пластичність рухів та правильна постава. Таким чином, 

фітнес-програми для дітей є запорукою їхнього гармонійного здоров’я (фізичного і 

психічного), що дає змогу формувати в дітей свідоме ставлення до свого здоров’я як 

важливої життєвої цінності. 
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ НА 

УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Мотиви – головні сили, що рухають дидактичний процес. 

Вони посідають перше місце серед факторів, що 

визначають його продуктивність. 

І. Підласий 

Актуальність дослідження. Проблема мотивації навчання є однією з центральних у 

педагогіці й педагогічній психології. Перед сучасною українською школою постала 

проблема втрати інтересу учнів до навчання. Практика загальноосвітньої школи свідчить, що 

мотиваційна складова сучасного уроку географії не завжди дістає своє відображення і 

повноцінно реалізується у навчальному процесі. Щоб здійснювати повноцінну навчальну 

діяльність, учню необхідно мати навчально-пізнавальний мотив. Успіхи у навчанні та 

вихованні дітей прямо залежать від мотивації, тобто наявності значущих і діючих стимулів 

до засвоєння знань і придбання визначених особистісних якостей.  

Мета дослідження – пошук способів, методів та прийомів, які допоможуть 

формуванню в учнів мотивації до навчально – пізнавальної діяльності, сприятимуть 

підвищенню ефективності процесу пізнання, активності учнів, активізації їх суб’єктивного 

досвіду. 

Виклад основного матеріалу. Процес формування пізнавального інтересу до 

предмету «Географія», розвиток географії на сучасному етапі зумовлює творчий пошук 

інноваційних підходів до навчання, включаючи і нові підходи до структурних елементів 

уроку. 
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Найважливіші питання, які постають у навчальному процесі – як навчити учня, як 

викликати у нього бажання вчитися та отримувати від цього задоволення, позитивні емоції 

та результати. Адже відомо, що більшого досягає не той, хто може, а той, хто хоче. Дитина 

психологічно краще готується до сприйняття невідомого, нового для неї, і це зумовлює не 

тільки кращі результати в навчанні, а й сприяє формуванню її як особистості, таких 

моральних якостей, як цілеспрямованість, наполегливість, принциповість [1]. 

Мотивація – це інтереси, потреби, прагнення, емоції, переконання, ідеали, установки, 

які спонукають учня до діяльності. Мотивація сприяє появі в учня навчальної ініціативи й 

любові до навчання, спонукає його діяти з максимальною енергією в різних навчальних 

ситуаціях. 

Зовнішня мотивація – виникає під впливом і тиском зовнішніх імпульсів – вимог, 

наказів, примусів, викликає зовнішній дискомфорт (людина зобов’язана виконувати чиюсь 

волю). До зовнішньої мотивації відносяться завжди мотиви: соціальні, оціночні, на результат 

і т.п. 

Внутрішня мотивація – виникає під впливом внутрішнього дискомфорту (людина діє, 

щоб отримати внутрішнє задоволення, отримати позитивний психічний стан). Діяльність 

організовується за власною ініціативою, не залежить від чужої волі [2, 3]. 

Під мотивом (франц. motif, лат. motus – рух) учіння розуміють внутрішні імпульси, які 

спонукають учнів до активної пізнавальної діяльності, спрямованої на засвоєння і успішне 

застосування набутих знань, умінь і навичок. Мотивація сприяє появі в учня навчальної 

ініціативи й любові до навчання, спонукає його діяти з максимальною енергією в різних 

навчальних ситуаціях [4]. 

Є. Ільїн під мотивом навчальної діяльності розуміє всі фактори, що обумовлюють 

виявлення навчальної активності: мотиви, мета, настанови, почуття обов’язку, інтереси [7]. 

Виділяють наступні стратегії формування мотивів: 

1. Необхідно вибудовувати теоретичну логіку предмета, правильно орієнтувати дітей 

щодо формування в них розумових дій, щоб в учнів не виникло безпорадності перед новим 

навчальним матеріалом. Учителю треба зробити учня співучасником навчання, а не 

виконавцем його волі. Мотивацією може бути окреслення перспектив вивчення теми, 

визначення мети вивчення навчального матеріалу, удосконалення навичок, необхідних для 

розв’язання проблеми, усвідомлення співучасті і взаємодії з іншими. 

2. Потрібно задіювати навчальні потреби, які в учнів уже сформовані. Учитель має 

добирати такий навчальний матеріал, який би викликав інтерес до пізнання нового. Учень 

має усвідомити, що знання потрібні йому для досягнення певної конкретної мети. 

3. На уроці потрібно чергувати методи і форми навчання. Різноманітність заохочує 

учнів до діяльності, мотивує їхню роботу. Рольові ігри, дискусії, мозкові штурми, 

демонстрації, проектна діяльність, створення аудіовізуальних презентацій, робота в малих 

групах – усе це стимулює учнів до вивчення навчального матеріалу. 

4. Перед кожним учнем треба ставити реалістичні вимоги. Вимоги учителя мають 

бути високими, але не настільки, щоб учні не могли їх виконати і тому втрачали інтерес до 

навчання. На початку вивчення теми вчитель повинен ознайомити учнів із вимогами, 

пояснити, чого вони мають навчитися, допомогти кожному учневі поставити перед собою 

цілі, яких він має досягнути. Нереальні цілі можуть призвести до розчарування і втрати 

інтересу до навчання. Крім того, цілі, визначені самим учнем, завжди є більш ціннісними, 

ніж поставлені вчителем або батьками. 

5. Ускладнювати вимоги потрібно поступово. На початку семестру вчитель має 

створити для учня ситуацію успіху, а потім поступово підвищувати вимогливість. Учитель 

не повинен забувати про диференціацію навчання. Якщо вправи включають різнорівневі за 

складністю завдання, то кожен учень матиме змогу відчути успіх під час виконання завдань 

доступного для нього рівня. 

6. Потрібно забезпечити оперативний зворотний зв’язок учителя й учня та якомога 

коротший термін перевірки письмових робіт. Похвала й винагорода мають бути публічними. 
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Зворотний зв’язок служитиме стимулом, він має бути чіткий і конкретний. Треба пояснювати 

учневі, у чому може бути його подальший прогрес, указати на сильні й слабкі сторони 

виконання роботи. Бажано створити умови, за яких школяр зможе ознайомитися з кращими 

роботами однокласників (зачитування фрагментів роботи на уроці, організація виставки 

робіт, викладання всіх творчих робіт в учительському блозі тощо). 

7. Учень має очікувати на нагороду за успіх. Позитивні і негативні коментарі 

впливають на мотивацію. Похвала підвищує в учнів упевненість у собі, зміцнює почуття 

власної гідності. Учитель обов’язково повинен похвалити слабких учнів навіть за докладені 

зусилля, навіть якщо робота є невдалою. 

8. Аналізуючи учнівську роботу необхідно бути конкретним. Учень має відчути, що 

вчитель критикує певні невдалі сторони роботи, а не його самого. 

9. Треба уникати жорсткої конкуренції між учнями. Конкурс викликає тривогу, що 

може перешкоджати навчанню. У жодному разі не можна порівнювати учнів між собою, 

краще порівняти нинішні досягнення учня з його попередніми. При цьому треба 

зосереджуватися на прогресі, удосконаленні, а не негативних сторонах. 

10. На уроках, де це можливо, необхідно залишати за учнем право обирати види 

роботи. Учень охоче виконує завдання, вибрані з переліку. Тому якщо альтернативні 

завдання формують однакові поняття, треба пропонувати учням на вибір вправи, теми для 

презентацій чи творчих робіт, домашні завдання. 

11. Подолати низьку мотивацію учнів до навчання можна, переглянувши методи, 

форми і стилі навчання [5]. 

Мотиваційний етап кожного заняття повинен бути різним за змістом і формою та 

обов’язково враховувати вікові особливості учнів. Учитель повинен продумувати засоби, 

методи, способи формування мотивів і пізнавальних інтересів, враховуючи краєзнавчий 

принцип навчання та набуття учнями життєвих компетентностей [6]. 

У своїй роботі я завжди використовую різноманітні методи та прийоми для 

підвищення мотивації навчальної діяльності на уроках географії. Найчастіше застосовую 

проблемні питання, прийоми «Дивуй» та «Відстрочена відгадка», вірші, легенди, епіграфи до 

уроку, уривки з художньої літератури. 

З’ясувала, що використані методи та прийоми викликають в учнів почуття 

задоволення, інтерес, підвищують самооцінку особистості. А це, в свою чергу, впливає на 

більш високий рівень засвоєння теоретичного матеріалу, на пізнавальні процеси та 

поведінку. 

Наведемо приклади. 

«Загальна географія», 6 клас 

А. Створення ситуації емоційно-ціннісних переживань: використання літературної 

творчості. 

Антуан де Сент-Екзюпері свій твір «Планета людей» починає такими словами: «Земля 

краще за всі книги допомагає нам збагнути самих себе. Бо вона чинить нам опір. Людина 

спізнає себе у змаганні з перешкодами». Прокоментуйте значення географії як науки про 

Землю. 

Б. Створення ситуації пізнавальної новизни, прийом «Дивуй!». 

Фінікійські мореплавці на веслах і під вітрилами сміливо виходили за межі 

Середземного моря, прокладали нові шляхи як на захід, так і на схід. Фінікійці будували 

кораблі для експедицій, що організовували їхні сусіди, що володіли берегами Червоного 

моря і Перської затоки, і наймалися до них на службу. Вони добре знали Середземне море і 

першими дійшли до протоки, що з’єднує його з океаном. Першу назву цій протоці – Стовпи 

Мелькарта – дали фінікійці. Мелькарт був богом-мандрівником; він, як говорить легенда, 

обійшов увесь світ і зупинив свої стопи біля протоки, поставивши по обидва боки його дві 

гострі скелі. Давні греки перейменували протоку в Стовпи Геракла, одного зі своїх героїв; а 

вже пізніше араби дали йому своє ім’я.  

Запитання. Як тепер звучить перекручена арабська назва?  
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В. Створення ситуації пізнавальної новизни, прийом «Зацікав!». 

Цей факт великий німецький вчений XIX ст. Олександр Гумбольдт назвав 

«пам’ятником людської несправедливості» щодо Колумба.  

Запитання. Який факт географічних відкриттів він мав на увазі?  

Г. Створення ситуації пізнавальної новизни, прийом «Епіграф до уроку». 

Герой твору Жюля Верна стверджував: «А я клянуся вам, що цей край найцікавіший 

на всій земній кулі! Його виникнення, природа, рослини, тварини, клімат, його майбутнє 

зникнення – усе це дивувало, дивує і ще здивує вчених світу….» (Про Австралію). 

Д. Прийом «Проблемне запитання». 

1. Чи може в районі екватора лежати сніг? (Сніг може лежати в горах, де снігова лінія 

розташована на висоті 5000 м, а саме на горі Кіліманджаро). 

2. Чому при відносній вологості близько 90% білизна, яку вивішують на сонці, майже 

не висихає? (При високій відносній вологості випаровування відбувається повільно). 

3. Чому на півдні Євразії подекуди споруджуються кімнати заввишки аж у два 

поверхи, а у канадських ескімосів житло зовсім маленьке, заввишки близько 2 м? (Ескімоси 

зберігають теплий легкий шар повітря ближче до себе). 

Е. Навчальна дискусія, прийом «Географічний прогноз». 

1.Чи правда, що індіанці є представниками монголоїдної раси? Наведіть приклади, що 

доводять чи спростовують це твердження. 

2. Що було б із Землею, якби не було атмосфери? Відповідь обґрунтуйте. 

3.Якби у складі атмосферного повітря зменшилась частка кисню, які наслідки це мало 

б для живих організмів. Наведіть конкретні приклади. 

Географія «Материки та океани», 7 клас 

А. Створення ситуації емоційно-ціннісних переживань: прийом «Кому належать 

слова?». 

«…Я народився серед моря, як риба не може жити без води, так і я не можу жити без 

моря» (Ф. Белінсгаузену). 

«…Я б пожертвував славою й усім, щоб повернути його до життя…» (Руаль Амудсен 

про Р. Скотта). 

«…Я сміливо можу сказати, що жодна людина ніколи не наважиться проникнути на 

південь далі, ніж це вдалося мені…» (Джеймсу Куку, який близько підійшов до невідомого 

материка, але натрапивши на величезну кригу, повернув назад). 

Б. Створення ситуації пізнавальної новизни, прийом «Зацікав!». 

1. Плавання Джеймса Кука мало на меті не лише підпорядкування британській короні 

нових земель, але їх повноцінний науковий опис: астрономічні та гідрографічні 

вимірювання, етнографічні, ботанічні і зоологічні дослідження. З журналів Кука європейці 

вперше дізналися слова «кенгуру» і «табу». 

2. Пустеля Наміб, що розташувалася на узбережжі Атлантичного океану – одна з 

найдавніших пустель світу. Вона виникла 60 млн. років тому. Тільки в цій пустелі 

зустрічається вельвичія – чи то дерево, чи то чагарник. Вона живиться росою. 

Учитель. Протягом уроку ми дізнаємося які ж кліматичні особливості Африки 

сприяли появі цієї рослини. 

В. Навчальна дискусія, прийом «Географічний прогноз». 

1. Що було б з материком Південна Америка, якби він не відколовся, в результаті 

дрейфу літосферних плит, від Гондвани? Відповідь обґрунтуйте. 

2. Якби зі сходу Південної Америки прибрали Бразильське плоскогір’я, які наслідки 

це мало б для природних умов материка? 

Г. Прийом «Проблемне запитання». 

1. Чому в о. Танганьїка вода на глибині 400 м має t +22ºС? (Озеро розміщене в 

тектонічному розломі й лежить близько до шару магми, яка його підігріває.) 

2. Чому найбільша кількість великих озер Азії зосереджена не у вологих, а в 

посушливих районах? (Ці озера – залишкові). 
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Д. Створення ситуації емоційно-ціннісних переживань: використання літературної 

творчості. 

«Над голим хребтом виповзають білі лоскути хмар. Вони схожі на рвану вату. Хмари 

перевалюються через хребет і падають до моря, але ніколи до нього не доходять. На 

половині гірського схилу вони розчиняються у повітрі. 

Перші пориви вітру б’ють по палубах кораблів. У морі зароджуються смерчі. Вітер 

набирає повної сили і через 2-3 години уже навалюється з гір на будинки. Вітер дме при 

ясному небі. Взимку він завжди супроводжується великими морозами. Кораблі 

перетворюються в брили льоду, лід закриває намертво двері будинків. Жителі страждають 

від жорстокого морозу. Людина, яку вітер застає на вулиці, котиться за вітром, поки не 

затримається біля якої-небудь перешкоди». 

«Україна у світі: природа, населення», 8 клас 

А. Навчальна дискусія, прийом «Географічний прогноз». 

1. Що було б з тваринним та рослинним світом України, якби Дніпровський льодовик 

покрив всю територію країни? Відповідь обґрунтуйте. 

2. Якби на формування ландшафтів впливали лише процеси тектонічного характеру, 

які це наслідки мало б для сучасних ПТК? 

Б. Прийом «Проблемне запитання». 

1. Люди, що живуть поблизу заболоченої місцевості, довідалися про майбутнє 

погіршення погоди завдяки неприємному запаху газу. Цей газ утворюється в болотах у 

результаті гниття решток рослинності. Чому перед негодою відчувається його запах?  

2. Чим можна пояснити, що в Уральських горах є сучасне зледеніння, а в Карпатах – 

немає, хоча вони й вищі за Уральські? 

В. Створення ситуації пізнавальної новизни, прийом «Загадка». 

Відгадайте загадку. Глибина у цього моря просто сміховинна – близько 14 м. До того 

ж це максимальна глибина, а середня лише 6,7 м. Хіба це море! Давні греки називали його 

«Меотійським болотом». 

Г. Створення ситуації пізнавальної новизни, прийом «Дивуй!». 

1. Чому гору Аюдаг в Криму називають «вулканом, що не вдався?» 

2. Що спільного між Українським щитом, далекою китайською провінцією, високими 

зачісками 19 ст. та декоративною скульптурою? (Пов’язані з каоліном). 

Д. Створення ситуації емоційно-ціннісних переживань: використання віршів. 

М.Рильський (Тема: Природно-заповідний фонд України). 

Запитання. Про які куточки землі писав Максим Рильський?  

«Не хочу жодних висновків робити, 

Та думаю, що треба на землі 

Хоч клаптики маленькі зберегти, 

Де міг би стрепет звить собі кубло 

І де б могла рости сріблиста тирса. 

Не тількі для ботаніків потрібні 

Та для зоологів такі кутки, 

А й для поетів... Що не всіх, звичайно, 

А деяких...Таких, скажім, як я». 

Відповідь. Про заповідники (Хомутовський степ). 

Е. Створення ситуації емоційно-ціннісних переживань: використання легенд. 

Легенда про Говерлу. Угорський барон Янош Нодь вирішив першим побувати на 

найвищій горі Українських Карпат і назвати її своїм ім’ям. Узяв він із собою 20 слуг і 

вирушив у дорогу. Було це влітку. Діставшись підніжжя гори, він вирішив отаборитися, 

перепочити. Два дні тривав перепочинок. Нарешті вирішив Нодь, що вже час підкорювати 

гору. Нелегкий шлях видався: хащі густі, каміння колюче, повалені бурею товсті колоди. 

Знемагали люди, падали від утоми, лише барон не бачив і не відчував нічого, окрім бажання 

підкорити гору. 
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Раптом закрили літнє сонце тяжкі чорні хмари, посопав густий сніг, піднявся вітер – 

почався справжній буран. Кинулися люди хто куди, рятуючись від стихії. За ніч випало дуже 

багато снігу. Лише третина людей повернулася до табору – інші загинули, в тому числі і 

Барон Нодь. Ті, що повернулися, тільки одне казали: «Говерло! Говерло!». В перекладі з 

угорської це означає «вершина вся в снігу». Відтоді й назвали гору Говерлою. 
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ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Актуальність дослідження. Зростання важливості англійської як мови міжнародного 

спілкування, що сприяє розширенню економічних, освітніх та культурних зв’язків, є 

причиною підвищення вимог до підготовки учня та до рівня його мотивації, удосконалення 

системи навчання відповідно до вимог сучасного суспільства. Тому проблема формування 

внутрішньої мотивації, особистої зацікавленості учня у власному рості посідає важливе 

місце в освітньому процесі.  

Мета статті – визначити особливості формування мотивації на уроках англійської 

мови.  

Виклад основного матеріалу. Є підстави вважати, що будь-яка діяльність 

спонукається певною потребою, однак для задоволення цього необхідно мати мотив. Це 

поняття охоплює цілу низку різноманітних психологічних явищ – задоволення, бажання, 

винагорода, страх, задум, та інші, які визначають напрямок діяльності людини.  

Як свідчать дані, серед основних причин, що спонукають до вивчення іноземних мов, 

виділяють шкільну програму, прагнення особистого зростання й розвитку, інтеграцію в 

міжнародну спільноту, пізнання іншомовної культури, а також потребу в іноземній мові для 

особливих цілей (професійні, академічні, дослідницькі). Мотивація – один з основних 

чинників успіху, тому учні, котрі прагнуть вивчити іноземну мову, опановуватимуть її за 

будь-яких умов. Науковці називають її внутрішньою рушійною силою, завдяки якій учні 

досягають поставлених цілей.  

У психології мотивація розглядається як стан організму, що готовий до дії (Reber, 

1985). Дуже часто це явище трактують як «порив», а ще точніше визначення дав Miller 

(1978): як біологічні, соціальні й психологічні якості, які захищають від лінощів і є 
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поштовхами до дії. Педагогічні цілі включають у поняття мотиву Н. Komorowska (1978), 

R. Wensel (1994), виділяючи внутрішні й зовнішні мотиви [5]. 

Кожна конкретна діяльність зазвичай виявляється полімотивованою, що означає 

наявність цілого комплексу мотивів, які, утворюючи певну ієрархію, її обумовлюють. Такий 

комплекс називають мотивацією, яка в залежності від мотивів, що переважають у ній, може 

бути внутрішньою й зовнішньою.  

Ю. Рєбрін [6] характеризує зовнішню мотивацію як засіб досягнення мети, при цьому 

вона може використовуватися як стимул при очікуванні переваг (принцип надії) і 

називається позитивною, так і як засіб тиску при очікуванні покарання (принцип страху). В 

останньому випадку вона називається зовнішньою негативною мотивацією. Вона 

безпосередньо впливає на діяльність, проте ефективність її обмежена.  

Внутрішніми мотиви називаються тоді, коли спонукання до діяльності відбувається 

самим змістом та процесом діяльності. Внутрішня мотивація – це розуміння смислу, 

переконання. Вона виникає тоді, коли ідея, цілі, задачі, сама діяльність – сприймаються як 

достойні та раціональні. При цьому створюється конкретний стан, який визначає напрямок 

діяльності, а поведінка виявляється результатом відповідної внутрішньої установки. Таким 

чином, формуючи мовну компетентність учнів з англійської мови, маємо прагнути до 

створення внутрішньої мотивації, навчати їх отримувати задоволення від самого процесу 

навчання та в подальшому пишатись отриманими результатами. 

Як уже зазначалося вище, формування мотивації до навчання – одна із головних умов 

реалізації освітнього процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є рушійною 

силою вдосконалення особистості в цілому.  

Проблема формування мотивації знаходиться на стику навчання й виховання. Це 

означає, що увага педагогів та психологів повинна бути не тільки спрямована на здійснення 

учнем навчання, але й на те, як і що відбувається в розвитку особистості учня в процесі 

навчально – пізнавальної діяльності. Формування мотивації – це виховання в дітей та 

учнівської молоді ідеалів, створення системи цінностей, пріоритетів соціально прийнятних в 

українському суспільстві, у поєднані з активною поведінкою учня, що означає взаємозв’язок 

між усвідомленими та реально діючими мотивами. 

Є підстави вважати, що сьогодні пересічний учитель і типовий навчальний заклад 

орієнтовані переважно на підтримування зовнішньої мотивації у вигляді контролю, наказів 

та вимог. Така практика згубно позначається на внутрішній мотивації, веде до поступового 

зниження інтересу учнів до навчання. У сучасній школі потрібно здійснити радикальні зміни 

з удосконаленням внутрішньої мотивації учнів. До речі, методики «Спрямованість на 

набуття знань» та «Спрямованість на оцінку», розроблені Є.П. Ільїним і Н.А. Курдюковою, 

дають учителю змогу визначити, на що спрямована мотиваційна сфера учнів – на знання 

(внутрішня мотивація) чи оцінку (зовнішня мотивація). Учителі-предметники, які працюють 

з учнями основної та старшої школи, мають пам’ятати про можливості активізації 

пізнавальної діяльності учнів шляхом формування внутрішніх мотивів.  

Мотивація навчання складається з багатьох аспектів, які змінюються й вступають в 

нові співвідношення (суспільні ідеали, сенс навчання для учня, його мотиви, цілі, емоції, 

інтереси, рівень навчальних досягнень, когнітивні можливості). Формування мотивації 

навчання неможливо здійснити без урахування вікових особливостей учнів і йх 

індивідуальних психологічних характеристик. Це означає, що педагог повинен організувати 

освітній процес таким чином, щоб вирішувалися завдання розвитку мотиваційної сфери на 

певному віковому етапі та підготовки учнів до наступного етапу розвитку особистості. У 

зв’язку з розкриттям резервів вікового розвитку мотивації здійснюється особистісно-

орієнтований підхід до навчання [4, с. 52].  

Як було виявлено, психологи та педагоги виділяють п’ять рівнів навчальної мотивації. 

Перший рівень – високий рівень шкільної мотивації, навчальної активності. У таких дітей є 

пізнавальний мотив, прагнення найбільш успішно виконувати всі запропоновані шкільні 

вимоги. Учні, сумлінні й відповідальні, сильно переживають, якщо одержують незадовільні 
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оцінки. Другий рівень – гарна шкільна мотивація. Учні успішно справляються з навчальною 

діяльністю. Подібний рівень мотивації є середньою нормою. Третій рівень – позитивне 

ставлення до школи, але заклад приваблює таких дітей позанавчальною діяльністю. Такі діти 

досить сприятливо почувають себе в школі, щоб спілкуватися з друзями та учителями. Їм 

подобатися відчувати себе учнями, мати гарний портфель, ручки, пенал, зошити. Пізнавальні 

мотиви в таких дітей сформовані в меншою мірою, і навчальний процес їх мало приваблює. 

Четвертий рівень – низька шкільна мотивація. Ці діти відвідують школу неохоче, воліють 

пропускати заняття. На уроках часто займаються сторонніми справами, іграми. Мають 

проблеми в навчальній діяльності. Знаходяться в серйозній адаптації до школи. П’ятий 

рівень – негативне ставлення до школи, шкільна дезадаптація. Такі діти мають труднощі у 

навчанні: вони не справляються з навчальною діяльністю, відчувають проблеми в 

спілкуванні з однокласниками, у взаєминах із учителем. Школа нерідко сприймається ними 

як вороже середовище, перебування в ній для них нестерпне. В інших випадках учні можуть 

виявляти агресію, відмовлятися виконувати завдання, дотримуватися тих чи інших норм і 

правил. Часто в подібних школярів відзначаються нервово-психічні порушення. 

Перевіреним засобом формування мотивації є планування мети й завдань самими 

учнями. Тільки тоді, коли учень сам собі планує індивідуальну мету навчання, у нього 

виникає віра в себе, а це – запорука успішного навчання. Успіх ще більше посилює 

мотивацію.  

Мотивація навчальної діяльності учнів – це окремий етап уроку, проте її треба 

здійснювати на кожному з етапів різними способами – залежно від дидактичної мети й типу 

уроку. Основними способами формування мотивації під час навчання є повідомлення учням 

теоретичної значущості навчального матеріалу; практичне спрямування знань та можливість 

їхнього застосування у повсякденному житті; створення проблемних ситуацій; створення 

ситуації успіху; постановка близьких і далеких перспектив у навчанні.  

Більш того, до важливих засобів формування в учнів мотивів і пізнавальних інтересів 

належать чітка організація процесу навчання; авторитет учителя; стиль спілкування; 

самостійна пізнавальна діяльність учнів; методи стимулювання інтересу до учіння; 

створення ситуацій пізнавальної новизни; створення ситуацій емоційно-ціннісних 

переживань; створення ситуації зацікавленості; метод здивування; опора на життєвий досвід 

учнів; навчальні дискусії; пізнавальні ігри.  

Утім існують вимоги, яких необхідно дотримуватися при формуванні внутрішньої 

мотивації учнів: по змозі уникати нагород, призів за правильне виконання завдання, 

обмежуватися лише оцінюванням і похвалою; якомога менше використовувати на уроках 

ситуації змагань, краще привчити дитину до аналізу й порівнянню своїх власних результатів. 

Ситуація змагання може переключити на ігрові види діяльності; намагатися не називати 

навчальної мети «зверху». Спільна робота з дитиною щодо визначення мети та завдань буде 

більш ефективною; необхідно пам’ятати, що покарання за неправильне вирішення 

навчальних завдань є останнім і найменш ефективним прийомом, який викликає негативні 

емоції й негативно впливає на ставлення дитини до навчання; уникати тимчасових обмежень 

там, де це можливо, оскільки це не лише пригнічує розвиток творчості, а й заважає розвитку 

внутрішньої мотивації; слідкувати за тим, щоб навчальні завдання не лише відповідали 

віковим обмеженням, а й мали оптимальний рівень складності, сприяли виявленню 

майстерності та компетентності дитини. Регулювати рівень складності завдань, щоразу 

ускладнюючи його; надавати дитині право вибору навчального завдання, не обмежуючи при 

цьому його свободу; підбирати навчальні завдання з елементами новизни.  

Учитель-мотиватор обов’язково знайде можливість донести учням, що чим вищий 

ступінь самоповаги, тим кращі результати в навчанні; почуття радості й інтерес полегшують 

навчання; страх і напруженість ускладнюють процес навчання; невдачі в навчанні можуть 

призвести до бажання припинити цей процес.  

Як свідчить дослідження, яке провів Деніс Жірард ще в 1970 році, метою якого було 

встановити ті риси вчителя, які мотивують студентів/учнів, а отже, є запорукою успіху, 
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учитель-мотиватор діє так: робить свій предмет цікавим; учить правильної вимови; чітко й 

зрозуміло пояснює; добре розмовляє англійською; показує однаковий інтерес до всіх 

студентів/учнів; заохочує всіх студентів/учнів брати участь у занятті/уроці; демонструє 

велике терпіння; наполягає на використанні розмовної мови; заставляє студентів/учнів 

працювати; використовує сучасні методи навчання.  

Висновки. З огляду на вищесказане можна стверджувати, що формування 

внутрішньої мотивації учнів у процесі вивчення іноземної мови буде ефективним за умови 

активного залучення учнів до навчальної діяльності, вирішення творчих завдань, 

небайдужого та професіонального ставлення учителя до організації навчально-виховного 

процесу. Це сприятиме не лише формуванню мовної компетентності, але й самореалізації та 

розвитку відповідальності учнів за власні дії. 
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STEAM – НАВЧАННЯ НАВПАКИ 

 

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку школи в Україні, введення 

нових освітніх стандартів, Закон про освіту різноманітні міжнародні угоди стимулюють 

формування нових підходів і розробку принципово нових критеріїв якості навчання. Все 

більший розвиток одержують нові освітні технології, засновані на ефективному 

використанні в навчальному процесі сучасних засобів і методів передачі знань. Сучасні 

інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення освітнього процесу. 

Змінюється сама суть освіти. Велика роль надається методам активного пізнання та 

самоосвіти. 

STEAM – це один із трендів у світовій освіті, який передбачає змішану середу 

навчання, і показує дитині, як застосовувати науку і мистецтво воєдино в повсякденному 

житті. 

Мета статті – розкрити перспективи STEAM-освіти в умовах сучасної української 

школи, шляхи впровадження STEAM-освіти в освітній процес як приклад змішаного 

навчання 

Виклад основного матеріалу. Ми живемо в світі, який не розбитий на окремі 

дисципліни (предмети), цей світ включає в себе прояви кількох областей досліджень (наук) 

фактично акумульованих через обставини повсякденного життя. Тому, питаннями 

http://www.aup.ru/books/m93/4_3.htm
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наскрізних ліній та компетентісного підходу у навчанні педагоги займалися вже дуже давно і 

сьогодні відбувається активне переосмислення педагогічних ідей видатних педагогів. 

На данний час вже визначені ключові компетентності Нової Української школи: 

Спілкування державною. Усвідомлення ролі ефективного спілкування. 

Спілкування іноземними мовами. Уміння посередницької діяльності та 

міжкультурного спілкування. 

Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні методи для вирішення 

прикладних завдань у різних сферах діяльності.  

Компетентності в природничих науках і технологіях. Уміння застосовувати науковий 

метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити 

експерименти, аналізувати результати. 

Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Уміння навчатися впродовж життя. Оцінювати власні результати навчання. 

Соціальні і громадянські компетентності. 

Підприємливість.  

Загальнокультурна грамотність. Глибоке розуміння власної національної 

ідентичності.  

Екологічна грамотність і здорове життя.  

І одним з шляхів досягнення цих компетентностей може бути STEAM-освіта. 

Чому саме STEAM-освіта? У майбутньому з’явиться чимало нових професій 

пов’язаних з біо- та нано-технологіями, такі як: ІТ-медик; біоетик; генетичний консультант; 

архітектор енергонулевих домів; игропрактик; будівельник розумних будинків; космогеолог; 

інженер роботизований систем; проектувальник дитячих та медичних роботів; цифровий 

лінгвіст; оцінювач віртуальної власності… 

Тому фахівцям майбутнього необхідна ґрунтовна і всебічна підготовка, знання з 

різних освітніх галузей природничих наук, технології, інженерії, математики.  

Що ж таке STEAM? STEM+А – акронім Science, Technology, Engineering, Mathematics 

+ Art.  

Це освіта, котра є нагальною потребою часу.  

Підходить для учнів дошкільного, учнів 1-4 класів, 5-9 класів, 10-11 класів, а отже 

охоплює всю дошкільну та шкільну ланку. Вона передбачає: 

забезпечення розвитку базових потенційних компетенцій і особистісних якостей 

школярів, 

розвиток сенсорних, інтелектуальних здібностей, інтересів дітей,допитливості та 

пізнавальної мотивації; 

формування сенсорної культури та культури пізнання, цінностей пізнання; 

формування пізнавальних дій, становлення свідомості; розвиток уяви і творчої 

активності; 

формування уявлень про себе, інших людей, про властивості й відносини об’єктів 

довкілля  

Програма зі STEAM-освіти охоплює такі напрями:  

Природничі науки: астрономія (наука про Всесвіт), фізика (наука про склад і 

структуру матерії, а також про основні явища в неживій природі), хімія (наука про будову й 

перетворення речовин), біологія (жива природа), науки про Землю (географія, геофізика, 

геологія), медицина (людське тіло та хвороби, безпека життєдіяльності). 

Технології: формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність 

людини, світ професій, шляхи отримання, зберігання інформації та способи її обробки; 

здатності до формулювання творчих задумів, усвідомленого дотримання безпечних прийомів 

роботи та користування інструментами і матеріалами; розвиток художньої і практичної 

бдарованості, технічного мислення у процесі творчої діяльності, навичок ручних технік 

обробки матеріалів (папір, дерево, глина тощо); розвиток інформаційної культури 
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(ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями, планшетами, ґаджетами); 

експериментування й досліди. 

Інжиніринг: проектування, наочне моделювання, конструювання. 

Мистецтво: просторові мистецтва (архітектура, скульптура, живопис, графіка, 

художня фотографія, декоративно-прикладне мистецтво та дизайн); часові мистецтва 

(музика, література); просторово-часові (кіномистецтво, театр, танець). Arts – дає змогу від 

милування об’єктом перейти до його пізнання, допомагає вразити, здивувати, задіяти емоції, 

створити зрозумілі дітям образи, активізувати наочно-образне мислення. 

Математика, логіка: математика, геометричні уявлення (кількісні відношення та 

просторові форми), орієнтування в просторі й часі, логіка (формування уявлення про логічні 

операції, пошук закономірностей).  

Головна частина STEAM-освіти це 3 складові: Дослід глобальної проблеми+Проект 

або вихідний продукт(дошка інформації, малюнок, схема, прокт рішення, поробки, газети, 

майти, блоги, проекти, сценарії і т.д.)+командна робота. 

STEAM – можна застосовувати як метод, форму та прийом на уроці. 

Якщо говорити про STEAM, як прийом, то є необмежена можливість впровадження 

цікавої практично-проектної діяльності на уроці з будь-якого предмету. В цей час 

використовується й бінарний підхід до навчання. 

При застосування STEAM – як методу, у учнів формується комплексне уявлення про 

розглянуте явище або проблему. Наприклад, розглядається поняття води, то вода 

розглядається одночасно з багатьої сторін: і хімічний стан і фізичні явища, і кольорова 

модель і опис водойм у творах і т.п. 

При впровадженні STEAM-освіти як форми організації освітнього процесу слід 

говорити про STEAM-центри. Прикладом такого центру є організований у 2019 році 

роботизований STEAM-центр на базі КУ ССШ№7. Мета якого є: 

реалізацію компетентнісного підходу в освітньому процесі школи; 

розкриттю творчих здібностей учнів та педагогів, формуванню практичних навичок;  

підвищенню зацікавленості учнів до інженерних та технічних спеціальностей і 

мотивації старшокласників до продовження освіти в науково-технічній сфері (допрофесійна 

підготовка); 

підвищенню якості знань з природничо-математичних дисциплін та інформаційних 

технологій;  

формування навичок, які сприятимуть поліпшенню стану навколишнього природного 

середовища, енергозбереженню та енергоефективності, впровадженню нових ідей і 

технологій; 

успішній участі у загальноукраїнських та міжнародних олімпіадах і фестивалях, 

інтелектуальних конкурсах;  

розвиток професійної майстерності педагогів, впровадження інноваційних методів 

STEАM-освіти для виховання конкурентоспроможного випускника в сучасний економічних 

умовах.  

Основні завдання STEAM- центру: 

– впровадження інноваційних підходів до навчального процесу, нових освітніх 

програм; 

– популяризація STEАM-освіти, як найефективнішого методу змішаного навчання. 

– розвиток співробітництва учнів, учителів, поширення тьюторства серед молоді; 

– впровадження проектного навчання з метою встановлення міжпредметних зв’язків 

та реального життя; 

– створення алгоритму розв’язання нагальних світових науково-технологічних 

проблем людства з використанням робототехніки, комплексного розуміння проблем, 

творчого мислення, інженерного підходу, критичного мислення, розуміння і застосування 

наукового методу та основ проектування; 
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– проведення екскурсій, позакласних заходів, семінарів, конференцій, участь у 

міжнародних акціях та програмах з робототехніки та STEAM-освіти. 

– розвиток навичок працювати у колективі на загальний результат та індивідуального 

планування власної роботи. 

– осмислення свого індивідуального творчого потенціалу; 

– вироблення активної життєвої позиції; 

– засвоєння учнями систематизованих знань, умінь, навичок діяльності з 

роботизованими механізмами, 3Д-моделюваням, програмуванням та конструюванням, що 

спрямоване на вироблення далекоглядної, об’єктивної свідомості, аналізу й оцінки 

економічних, соціальних, фізичних, хімічних, природних явищ і процесів; 

– розвиток пізнавального інтересу до проблем сучасності, прагнення до створення 

креативних, нетривіальних рішень, постійної потреби у розвитку, прагнення до 

цивілізованого, конкурентоспроможного, технологічно-розвиненого суспільства. 

Напрямки роботи STEAM- центру: 

1. Вивчення рівної мови в умовах комп’ютеризованого суспільства (програмування 

українською). 

2. lego activities – ефективні інструменти для вивчення іноземних мов. 

3. Математика та економіка – інструменти STEAM-навчання. 

4. Фізичні явища через CubeletsTwentyKit, Gizmos&GadgetsKit. 

5. 3Д-моделювання та програмування mBotRanger, mBotv1.1 – перші сходинки 

прикладної інформатики. 

6. Хімія, біологія, географія, астрономія – невичерпність ідей творчих уроків, пізнання 

світу через STEAM-проект.  

7. Зарубіжна література, історія та право через призму часу до інформаційного 

суспільства (навчаємо та виховуємо по-новому) 

8. Art (образотворче та музичне мистецтво, трудове навчання) – головний рушій 

дитячої індивідуальності. 

9. Моделі «Flex» та «Flipped Classroom» та «Іndividual Тime» у STEAM-освіті як метод 

більш продуктивного змішаного навчання. 

10. DIY-підхід (Зроби це сам) як прояв технічної фантазії. 

STEAM-центр, як один із видів проектів, розвиває особисті якості школярів, їх 

громадську активність, вміння критично мислити, співпрацювати у колективі, нести 

відповідальність за власні вчинки, розподіляти обов’язки. Вчитель при цьому виступає в ролі 

рушійного стимулу, пропонує завдання, а ось шляхи вирішення вже обирають школярі. 

Вчитель навчається разом з дітьми. STEAM-освіта потребує взаємодії фахівців різних 

профілів, різних кафедр, поновлення знань з методик викладання, оновлення обладнання та 

слідкування за найновітнішими досягненнями в науках. 

STEAM – навчання потребує активної праці – дослідженнями з різних проблемних 

питань. Учням можна запропонувати слідуючи види діяльності: збір потрібних матеріалів на 

основі попереднього вивчення літератури та інших джерел за відповідною тематикою; 

комплектування роботизованого та макетного фонду центру, організовуючи збиральницькі 

експедиції, контакти з різними установами, виготовлення фотографій, схем, макетів, 

відеофільмів; вивчення зібраного матеріалу, фіксація наукової інформації про нього, облік, 

збереження; створення виставок, наукових ярмарків; організація екскурсій для учнів, гостей; 

проведення освітніх заходів. 

Сьогодні в Україні вже робляться перші кроки впровадження системи навчання 

STEАM. Якщо йдеться про початкову школу, то це формування навичок дослідницької 

діяльності, але, звичайно, у формі доступній для певного віку, психічного і ментального 

розвитку; закладення основ обізнаності зі STEАM-галузями і професіями; стимулювання 

інтересу учнів до подальшого опанування гуртків, пов’язаних зі STEАM. У середній школі 

вводяться міждисциплінарні програми навчання, збільшується поінформованість учнів зі 

STEАM-предметів і професій, а також академічних вимог у STEАM-областях і професіях. У 
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старшій школі забезпечується складна програма навчання з акцентом на застосуванні 

STEАM-предметів, пропонуються курси і шляхи для підготовки у STEАM-областях і 

професіях, а також учнівську молодь готують до успішної післяшкільної зайнятості та 

освіти. При цьому, на будь-якій стадії ця система «наводить мости» і з’єднує шкільні й 

позашкільні можливості та форми навчання. 

Вивчення предметної сфери STEАM – це спосіб допомогти сьогоднішнім дітям завтра 

стати новаторами, цілеспрямованими, творчими і надійними ланками команди, суспільства, 

країни. Така система освіти вчить жити в реальному швидкозмінному світі, вміти реагувати 

на зміни, критично мислити, бути творчою особистістю. 

Висновки. Отже, STEAM-центр є своєрідною творчою лабораторією виховання 

молоді, в якій на підставі особистісно - орієнтованих підходів, командо-творчих механізмів, 

застосування різних видів практичної діяльності здійснюється формування якостей 

успішного, конкурентоспроможного громадянина України.  

STEAM не панацея: це лише інструмент, що дозволяє учням зробити перший крок на 

шляху розуміння комплексності світу, усвідомлення багаторівневих зв’язків між різними 

аспектами життя. Через деякий час концепції, які сьогодні свіжі і багато в чому революційні, 

включаючи STEM, STEAM і будь-які інші, стануть буденністю і нам доведеться винаходити 

щось нове. Але навіть сьогодні можна сказати з упевненістю, що в методики освіти 

майбутнього увійдуть не тільки наука і математика, а й філософія, мистецтво, розуміння 

природи людини і його місця в світі. 

Навички критичного мислення та глибокі наукові знання отримані в результаті 

навчання за STEАM, дозволяють дитині вирости новатором – двигуном розвитку людства. 

STEAM-освіта є своєрідним мостом, що з’єднує навчальний процес, кар’єру і подальший 

професійний ріст. Інноваційна освітня концепція дозволить на професійному рівні 

підготувати дітей до технічно розвиненого світу. 

STEAM-освіта – це підхід до навчання, який передбачає вивчення реальних проблем, 

дослідження, аналіз, генерування оригінальних ідей, здійснення значної кількості 

експериментів, а іноді й створення моделей чи й самих предметів вручну. STEAM-проекти 

навчають учнів, як зробити якісний продукт, використовувати інструменти, думати про 

потреби іншого, вирішувати проблеми, долати невдачі та бути мотивованими до самоосвіти. 

Проекти також навчають учнів чути й враховувати ідеї інших людей, чітко формулювати 

запитання, ґрунтовно аналізувати теорію та мислити творчо. На відміну від традиційних 

моделей навчання, педагоги, які використовують систему STEAM, інтегрують дисципліни, 

використовуючи динамічну синергію між процесом моделювання та змістом математики й 

інших наук, щоб згладити межі між методами моделювання, художнім і математичним 

мисленням. Завдяки такому цілісному підходу в учнів одночасно розвиваються обидві 

півкулі мозку. STEAM-проекти не лише навчають учнів критично мислити, розв’язувати 

проблеми креативно, вони готують учнів працювати в галузях, які постійно змінюються. А 

такі навички є важливими не лише для кожної людини, а й для країни в цілому.  
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творчій діяльності. Урок музичного мистецтва має необмежені можливості для розвитку 

творчих здібностей учнів, адже музика спонукає до творчої діяльності, що потребує, у свою 

чергу, засвоєння певної сукупності спеціальних знань та вмінь. Кожен має звикати до ролі 

творця. Адже суспільство потребує гармонійно розвиненої особистості. 

Мета статті полягає у визначенні мистецьких компетентностей учнів, розробці 

дидактичної моделі їх формування на уроках мистецьких дисциплін, реалізувати творчий 

потенціал учнів, виховувати духовно розвинену особистість, здатну до самореалізації, 

самовдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Переважна більшість науковців – психологів, 

педагогів, музикознавців збігаються у погляді на особливу роль художньої творчості, в тому 

числі і музичного мистецтва, у справі вихованні творчої особистості. Наприклад, видатний 

педагог-музикант Н. Ветлугіна була впевнена, що сучасне виховання повинне формувати 

людину нового типу, здатну до активної творчої діяльності, і наголошувала: «Мистецтво, 

зокрема музика, приховує у собі великі можливості для творчого розвитку підростаючого 

покоління» [1].  

Проблеми розвитку творчого потенціалу дитини, дорослої людини також були в 

центрі уваги першого філософа України Г.С. Сковороди. Він у своїх працях підкреслював: 

«Єдність думок, вчинків, слова і діла, розуму й волі сприяють розвиткові всебічно 

розвиненої, духовної особистості, яка в подальшому буде працювати наполегливо, творчо». 

Учитель має постійно працювати над розвитком творчого потенціалу учнів. Цю ідею 

продовжували у своїй педагогічній спадщині Б.Д. Грінченко, А.С. Макаренко, 

В.О. Сухомлинський [2]. Суттєве значення мають провідні ідеї музичного виховання дітей у 

концепціях Карла Орфа – розвиток творчих здібностей – музикальний розвиток дитини через 

активну творчість, Дмитра Кабалевського – формування музичної культури особистості 

через активне, зацікавлене музичне сприймання [9]. 

«Відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися, розквітнути», – 

ці слова П. Блонського стали для мене педагогічним кредо. 

Компетентність – це загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, 

здібностях набутих завдяки навчанню. 

Для формування творчої компетентності учнів на уроках музичного мистецтва 

необхідно визначити види компетентності, які враховуються у всіх видах діяльності на уроці. 

Пізнавальна музична компетентність містить: 

– навчальні загальні досягнення в сфері музики; 

– єдності національного та загальнолюдського аспектів змісту музичної освіти, що 

забезпечує орієнтацію навчального матеріалу на цінності української національної музичної 

культури та світової музичної класики; 

– поліхудожності, що реалізується через встановлення об’єктивно існуючих зв’язків 

між музикою та іншими видами мистецтв; 

– художньо-естетичне сприймання музики українських і зарубіжних композиторів у 

широкому діапазоні її видів, жанрів і форм (народної і професійної; хорової, симфонічної, 

вокальної, інструментальної, вокально-інструментальної тощо); 

– усвідомлення особливостей музичної мови, специфіки вираження художньої 

інформації в музиці; 

– опанування музики у зв’язках із іншими видами мистецтва для глибшого розуміння 

специфіки її образної мови та загальних закономірностей художнього відображення 

дійсності та внутрішнього світу людини у мистецтві. 

Особистісна музична компетентність містить: 

– розвиток індивідуальних здібностей і талантів; 

– здатність до рефлексії; 

– творчі інтелектуальні завдання та динамічні знання; 

– особистісні уміння навчатися та оперувати музичними знаннями; 
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– набуття вокально-хорових навичок у процесі виконання пісень (народних і 

композиторських,класичних і сучасних); 

– спів із супроводом та без нього; 

– уміння грати на елементарних музичних інструментах (ритмічний супровід до 

пісень тощо); 

– уміння імпровізувати (вокальне, інструментальне, ритмічне, пластичне); 

– інтерпретація інтонаційно-образного змісту прослуханих творів у процесі 

колективних обговорень і дискусій; 

– розвиток особистісних якостей, саморегуляція. 

Самоосвітня музична компетентність містить: 

– здатність до самонавчання, організації власних прийомів самоосвіти; 

– відповідальність за рівень власної самоосвітньої діяльності; 

– гнучкість застосування знань, умінь, навичок в умовах швидких змін; 

– постійний самоаналіз, самоконтроль за власною діяльністю; 

–здатність приймати свої рішення і прагнути до розуміння власних потреб, вимог. 

Соціальна музична компетентність – це: 

– співпраця, робота в команді, комунікативні навички; 

– соціальне єднання, уміння визначити особисті ролі в суспільстві; 

– ціннісні орієнтації; 

– культура міжособистісних відносин; 

– взаємодії компонентів соціального досвіду людини – емоційно-ціннісного 

ставлення, музичних знань, умінь і компетенцій, творчості, спілкування; 

– застосування музики як засобу комунікації та творчого самовираження особистості, 

практичне засвоєння основних музичних понять та необхідної музичної термінології. 

Творча музична компетентність містить: 

– здатність до виявлення і постановки проблем; 

– здатність до висловлення великої кількості ідей; 

– гнучкість; 

– оригінальність; 

– здатність відповідати на подразники нестандартно; 

– здатність удосконалити об’єкт, додаючи деталі; 

– здатність вирішувати проблеми, тобто до аналізу і синтезу. 

Робота по розкриттю і активізації творчих здібностей вплітається в звичайний урок 

музики, поєднується зі співом, нотною грамотою, слуханням музики і іншими формами 

роботи. Всі форми музичних занять сприяють творчому розвитку учнів, тобто виробляють в 

них прагнення зробити щось своє, нове, краще. 

Аналізуючи результати навчальних досягнень учнів, звернула увагу на труднощі, які 

виникають під час розучування пісні, виконання вокально-ритмічних вправ. З огляду на це, 

першочерговим стало завдання формувати в учнів не тільки знання, уміння і навички, а й 

розвиток музичних здібностей (ладові чуття, музично-слухові уявлення і музично-ритмічне 

чуття), здатність сприймати та інтерпретувати музичні твори, вміння висловлювати 

особистісне ставлення до них, тобто формувати та розвивати загальнокультурні, естетичні 

компетентності школярів. 

Творча діяльність на уроці музичного мистецтва повинна виражатися у впроваджені 

творчих завдань – завдань такого характеру, в ході виконання яких учнів буде втягнуто у 

процес творчості і результатом цього процесу буде виникнення чогось нового, притаманного 

тільки одній особистості.  

У молодших класах діти дуже люблять імпровізувати, складати закінчення мелодії чи 

ритму, придумувати інструментальні супроводи на дитячих музичних інструментах до 

знайомої пісні. У старших класах учням подобається виконувати роль музичних критиків, які 

аргументовано й професійно оцінюють виконання кожного. Розмаїття та різноплановість 

форм роботи: ігри, розфарбовування, малюнки, цікаві запитання та спостереження, творчі 
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завдання – усе це сприяє якісному засвоєнню навчального матеріалу та розвиненню 

особистих творчих здібностей учнів, допомагає у пізнанні музики через аналіз та 

інтерпретацію вивчених музичних творів, сприяє формуванню емоційно-ціннісного 

ставлення до музики, самостійності та критичності мислення дитини. Через подані уявні 

сюжетно-образні ситуації, подорожі розвиваються фантазія, уява, творчі здібності та 

емоційно-чуттєва сфера взагалі. 

Творчі завдання сприяють формуванню стійкого інтересу до музики. Дітям зазвичай 

дуже подобається висловлювати свої враження від музики в малюнках, віршах, оповіданнях. 

Це допомагає вчителеві відстежувати творчий розвиток кожної дитини, а дитині – проявити 

свою творчість. 

Висновки. Отже, творчість є актуальною потребою дитинства. Створення чогось 

нового, того що не існувало раніше – це захопливий процес, який стимулює загальний 

розвиток дитини, є визначним фактором у формуванні особистості. Учень добре вчиться 

лише тоді, коли переживає успіх, хоча б невеликий. Тому головне у практиці мудрого 

вчителя – підтримувати навіть найменші прояви дитячої творчості, відзначати знахідки – 

нехай і незначні, цінувати думку дитини. Мистецтво стимулює до творчої діяльності, 

зокрема формує пізнавальні та емоційно-мотиваційні функції, розвиває творче мислення й 

комунікативність, а також позитивні якості характеру: систематичність, працьовитість, 

наполегливість у досягненні мети. Уміння і навички, набуті у галузі мистецьких дисциплін, 

переносяться на інші, немузичні види діяльності дітей і сприяють формуванню уяви, 

мислення, винахідливості, творчих здібностей. 
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Навчання без міркування – марна праця 

Конфуцій 

Актуальність дослідження. Сучасне життя потребує активної творчої особистості. 

Виховати її можна, лише впроваджуючи в педагогічну практику сучасні методи навчання й 

виховання учнів. Завдання вчителя полягає в тому, що молода людина під час роботи на 

уроці та в позаурочний час має усвідомити реалії, які її оточують, і знаходити шляхи 

розв’язання проблем.  

Мета статті – розкрити поняття «критичне мислення»; охарактеризувати зміст 

формування комунікативної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального 

творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях; розвивати навички 

мислення задля навчання та повсякденного життя. 

Виклад основного матеріалу. Діти приходять до школи не просто навчатися, а 

навчатися добре, тому потрібно створити умови, щоб це бажання не згасло, щоб кожний 

учень повірив у свої можливості, радів дзвонику на урок, зустрічі з однокласниками, щоб 

шкільне життя стало для нього змістом особистого життя. Відомо, що лише для 10% учнів 

методи, які використовуються в традиційній школі, є прийнятними. Решта учнів – 90% – 

також здатні навчатися, але не з книжкою в руках, а по-іншому: «своїми вчинками, 

реальними справами, всіма органами чуття». Результати багатьох досліджень показують, що 

навчання має будуватися по-іншому, так, аби всі учні могли засвоювати знання. 

Сьогодні варто говорити про технологію критичного мислення як освітню інновацію, 

яка приходить на допомогу вчителю математики. Інтерес до технології критичного мислення 

як освітньої інновації з’явився в Україні близько 10 років тому. Натомість у західних країнах 

цей напрям сучасної освіти існує півстоліття. Для цього напряму створюються грандіозні 

державні програми. 

Сучасне суспільство, де інформація щороку подвоюється, а через 10 років цілком 

оновлюється, набуває нових функцій, які через інформаційний вплив часто маніпулюють 

поглядами людей, вимагає від них нових компетенцій. 

Метою використання технології критичного мислення – розвиток навичок мислення 

задля навчання та повсякденного життя. 

Для чого ж нам потрібне критичне мислення? 

Часто наші діти використовують у мовленні стереотипи, значень яких не знають. 

Вони майже не читають книжок 

Інтернет, який став середньовічним смітником нефільтрованої інформації, замінив 

книжку. 

Важливо заохочувати дітей до процесу активного навчання. Якщо навчимо дітей, 

заохочуючи їх, ставити запитання й шукати відповіді, застосовуючи набуті знання для 

розв’язання завдань та проблем, обговорювати способи розв’язання задач, обговорювати ідеї 

гідно й конструктивно та чути одне одного, то навички, яких вони набудуть під час такого 

навчання, знадобляться їм у подальшому житті. 

Критичним називають таке мислення, що допомагає нам відрізняти те, що здається, 

від істини, факти від суджень. Це вміле відповідальне мислення, що дає людині можливість 

формулювати надійні вірогідні судження, оскільки воно: а) засновується на критеріях; б) є 

таким, що коректується; в) пливе до контексту. 
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Люди, що володіють навичками критичного мислення, чесні самі із собою, 

перемагають сумніви, порушують питання, базують судження на доказах, шукають зв’язок 

між предметами, інтелектуально незалежні, можуть відокремлювати головне від 

другорядного. 

Що ж становить критичне мислення? 

Критичне мислення передбачає самостійний аналіз і має індивідуальний характер; 

Інформація – відправний, а не кінцевий пункт критичного мислення; 

Таке мислення починається з постановки питання й визначення проблем. 

Критичне мислення – мислення соціальне. 

Що повинна вміти людина, яка критично мислить? 

Визначати проблему; 

Перевіряти використану інформацію; 

Аналізувати твердження, що лежить в основі інформації; 

Враховувати альтернативні точки зору; 

Визначати наявність підтексту в інформації; 

Синтезувати отримані знання; 

Робити висновки; 

Приймати оптимальне рішення. 

Критичне мислення формується та розвивається під час опрацювання інформації, 

розв’язування задач, розв’язання проблем, оцінювання ситуації, вибору раціональних 

способів діяльності. Тому уроки математики створюють плідні умови для формування та 

розвитку критичного мислення. Якщо ж планувати етапи уроку з використанням на уроках 

математики відповідних стратегій технології формування та розвитку критичного мислення, 

то результат буде ще більш високим. До того ж на кожному уроці математики важливим є 

опанування матеріалу, що неможливо без спеціальних прийомів роботи та розвитку 

компетентності учня, без поєднання предметного матеріалу з продуктивними технологіями. 

Отже, доцільно використовувати методи навчання у структурі уроків критичного мислення 

для забезпечення засвоєння відповідних их знань, розвитку предметних умінь та навичок, 

для створення умов щодо формування та розвитку критичного мислення, для формування та 

розвитку основних груп компетентностей учня. 

Таким чином, критичне мислення формує: 

– культуру співпраці; 

– культуру роботи з інформацією; 

– розвиток критичної позиції. 

Провідні цільові орієнтири: 

– мотивація до навчання; 

– розширення знань; 

– розвиток інтелектуальних умінь; 

– розвиток рефлексійного мислення; 

– формування узагальнень. 

Висновки. Як висновок, можна сказати, що розвиток критичного мислення: формує 

самостійність; озброює засобами вирішення проблеми; керує навчальним процесом на рівні 

«вчитель – учень»; впливає на кінцевий результат навчального процесу. Таким чином, 

однією з найрезультативніших технологій формування компетентностей учня вважається 

технологія «Розвиток критичного мислення». Технологія «Розвиток критичного мислення» 

універсальна, надпредметна, міждисциплінарна, дозволяє здобути такі освітні результати, як 

уміння працювати в різних галузях знань з інформаційним потоком. Уміння висловлювати 

власні думки усно та письмово, чітко та коректно стосовно оточуючих; уміння формувати 

особисту точку зору, власну думку на підставі осмислення різноманітного досвіду, ідей та 

уявлень; уміння розв’язувати проблеми; здатність самостійно займатися власною освітою; 

вміння співпрацювати та працювати в групі. 
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ПРОБЛЕМНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Актуальність дослідження. Запобігаючи байдужості на уроці, появу нового 

матеріалу потрібно підпорядковувати природній допитливості школяра: новий факт не 

виникає з «нічого»; разом з дітьми з’ясувати можливості його застосування, а форму 

організації навчання обирати оптимальною. Отже, завдання, яке постає перед учителем, – 

збудити здібності своїх учнів, виховати в них сміливість думки і впевненість у тому, що вони 

розв'яжуть кожну задачу, в тому числі й творчого характеру, – без особистого захоплення 

справою, без наявності педагогічного такту і таланту, без умілого вибору форм навчання, 

методів, прийомів та засобів втілити в життя неможливо.  

Мета статті – аналіз особливостей використання проблемного навчання на уроках 

математики. 

Виклад основного матеріалу. Метод проблемних ситуацій – це такий спосіб 

навчання, що передбачає створення проблемної ситуації перед вивченням теорем, правил, 

властивостей у випадках, коли вони природні, зрозумілі учням і на їх розглядання потрібно 

небагато часу; сприяє приверненню уваги учнів до розв’язання проблеми, а також, і до теми, 

що вивчається. Не слід плутати з проблемним методом навчання, як одним з дослідницьких 

методів, йдеться лише про створення проблемних ситуацій з метою активізації уваги 

школярів.  

Проблемна ситуація – це інтелектуальне утруднення, що виникає у випадку, коли 

людина не знає, як пояснити деякі явища або факти, не може досягти бажаної мети відомим 

способом. Відповідь на поставлене проблемне запитання відбувається під час вивчення 

нового матеріалу.  

Створення проблемних ситуацій можна комбінувати із грою. Я хочу запропонувати 

розглянути деякі прийоми, які я застосовую на своїх уроках. Важливий методичний прийом, 

що забезпечує активність учнів і самостійність їх мислення в процесі вивчення нового 

матеріалу, є створення проблемної ситуації. Там де немає проблеми, труднощів, там немає 

самостійного мислення, а є лише робота пам’яті, яка полягає у відтворенні раніше відомого.  

Тому під час пояснення нового матеріалу необхідно створювати ситуації, при яких 

учні розуміють недостатність знань і необхідність отримання нових. В пошуках виходу із 

труднощів, в які ставить учнів проблемна ситуація, вони аналізують її і підходять (або їх 

підводять) до формування проблеми, тобто до визначення теоретичного або практичного 

запитання, яке потребує вирішення. В підсумку кожний учень стикається з рядом питань, 
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розв’язання яких пов’язано з прикладанням власних зусиль мислення, які направлені на 

переосмислення і застосування досвіду і знань, які вони уже мають.  

Так наприклад в 10 класі при виведенні теореми про суму та різницю двох кутів 

створюю таку проблему: Ми знаємо, що соs 45 º = √2/2 =0.7071; соs30 º = √3/2 = 0.8660 Чому 

дорівнює соs 75 º, тобто соs(30 º +45 º ) ? По таблиці косинусів знаходимо: соs75 º = 0.2588. 

Це менше ніж соs45 º і соs30 º , але це не різниця соs30 º – соs45 º Яка ж залежність між 

косинусом суми двох кутів і тригонометричними функціями цих же кутів ? Чому дорівнює 

косинус суми любих двох кутів? Ці питання спонукають задуматись учнів і вони з більшою 

увагою сприймають формулювання теореми: соs (б + в) = соsб соsв – sinб sinв соs (б – в) = 

соs б соsв + sinб sinв  

Тема «Розвязування тригонометричних рівнянь». 

Пояснення починається з того, що перед учнями ставиться проблемне завдання. На 

дошці записано рівняння: На роздуми даються 2 хв., після чого учням задаються питання:  

1. Як Ви пропонуєте розв’язати дане рівняння? (Передбачувана відповідь: як 

квадратне рівняння). 

2. Як Ви вважаєте достатньо тих способів розв’язування, які Ви зараз знаєте, для того 

щоб розв’язати дане рівняння? Дане рівняння є простим? Можна назвати його квадратним 

алгебраїчним? (Передбачувана відповідь: Ні. Потрібно зараз зробити якісь додаткові дії, щоб 

розв’язати дане рівняння. Виходячи, з цього взяте рівняння не є простим, але не є 

квадратним алгебраїчним рівнянням).  

3. Чим це рівняння відрізняється від простого тригонометричного рівняння? 

(Передбачувана відповідь: наявністю квадрата). 

4. Чим воно відрізняється від квадратного рівняння? (Передбачуваний відповідь: у 

квадратного рівняння невідомим є змінна, а у цього рівняння аргумент функції). На дошці 

записано наступне рівняння: 2 + cos x - 2sin 2 x = 0. Питання вчителя:  

Порівняйте це рівняння з першим і поясніть, чим відрізняються? (Передбачувана 

відповідь: у першому рівняння дана одна функція, а в другому дві функції: sin x і cos x). 

Виклад нового матеріалу представлено у вигляді пошуку розв’язання проблемної ситуації. 

Учні самостійно поставили проблему, сформулювали її і досліджували можливості та 

способи її вирішення, вчитель при цьому тільки направляєїх своїми питаннями та контролює 

хід їх дій. Використання даного методу дозволило задіяти весь клас.  

На уроці алгебри під час вивчення теми: «Логарифм числа» пропоную розв’язати 

рівняння а). 5х = 25 і б). 5х = 10. Учні легко розв’язують рівняння а). х = 2.  

А як розв’язати рівняння б), адже немає такого показника степеня піднісши до якого 

число 5 одержимо 10. Розв’язати таке рівняння зможемо після вивчення поняття логарифма. 

Наприклад, при вивченні аксіом стереометрії, розглядаємо задачу: «За допомогою двох 

ниток столяр перевіряє рівність чотирьох ніжок стола. Як він це робить?» Розв’язання задачі 

типу: «Чому велосипед на трьох колесах тримається, а на двох падає?» допомагає зрозуміти 

наслідок з аксіом стереометрії. 

До теми «Перпендикулярність прямої і площини» розглядаються задачі:  

1. На практиці вертикальність встановлення стовпа перевіряють дивлячись на стовп 

по черзі з двох напрямків. На чому ґрунтується така перевірка?  

2. За допомогою трикутника перевіряється перпендикулярність осі свердла 

свердлильного верстата до площини стола, на якому кріпиться деталь. Як це робиться? 

Перед доведенням теореми «Про три перпендикуляри» пропоную задачу «Із вершини В 

прямокутника АВСД поставлений перпендикуляр ВК до його площини і точка К сполучена з 

вершинами А, С, Д. Довести, що ∆КВА, ∆КВС, ∆КДС, ∆КАД – прямокутні». Обґрунтування 

того, що ∆КВА і ∆КВС прямокутні не викликає труднощів. А про ∆КДС і ∆КАД розглядаємо 

після доведення теореми «Про три перпендикуляри». 

Розглядаючи тему «Паралелепіпед», ставлю запитання:  

1. Чи тотожні поняття «прямий паралелепіпед» і «прямокутний паралелепіпед»?  
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2. Чи можна стверджувати, що паралелепіпед, усі ребра якого рівні, є кубом? Після 

розглянутих конкретних прикладів учні роблять висновки, висувають гіпотези. Це дає 

можливість переходити до вивчення абстрактної теорії. Часто на своїх уроках використовую 

дослідницький метод – метод, за якого пропонується учням самостійно «відкрити» теореми, 

формули, закономірності, які вивчаються, або поряд з узагальненням готових знань перед 

учнями ставляться окремі питання та проблеми, що потребують досліджень.  

Характеристика дослідницького методу:  

- найбільш точно відповідає етапу уроку критичного мислення – усвідомлення змісту;  

- розвиває вміння працювати самостійно;  

- забезпечує активність учня;  

- стимулює пізнавальну активність, забезпечує опору навчально-пізнавальної 

діяльності; 

- забезпечує співробітництво, роботу в парах та групах;  

- сприяє організації власних прийомів діяльності.  

Однією з необхідних форм контролю за процесом набуття математичних знань є 

поточне усне опитування, яке не можна недооцінювати, віддаючи перевагу тільки 

письмовому, як поточному, так і тематичному оцінюванню.  

Відомо, що під час опитування психофізичний стан учня змінюється: в залежності від 

типу нервової системи учень може стати збудженим або пригніченим, втратити психічну 

рівновагу, в нього змінюється швидкість процесів, які впливають на мислення і пам’ять.  

Висновки. Отже, задача викладача створити такий психологічно комфортний клімат 

на занятті, щоб учень був впевнений у об’єктивності оцінки, у тому, що невдала відповідь не 

викличе негативної реакції з боку викладача і товаришів. Усне поточне опитування сприяє 

розвитку точного математичного мовлення.  

Людина, яка чітко говорить – чітко й мислить. Невміння точно висловити свої думки є 

одним з наслідків переповнення шкільних класів і, як результат, в учнів виявляється недбале 

ставлення до вивчення означень та формулювань.  

Таким учням важко чітко поставити запитання, пояснити суть проблеми, яка перед 

ними виникає. Це, в свою чергу, приводить до зниження якості знань. Для розвитку умінь 

узагальнювати інформацію під час усного опитування можна дати завдання учням щодо 

укладення питань і оцінювати не тільки відповіді, але й правильність, чіткість, зрозумілість 

питань. 
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ЕЛЕМЕНТИ STEM-ОСВІТИ НА РОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Актуальність дослідження. Одним із напрямків інноваційного розвитку природничо-

математичної освіти є система навчання STEM, завдяки якій діти розвивають логічне 

мислення та технічну грамотність, навчаються вирішувати поставлені задачі, стають 

новаторами, винахідниками. STEМ-освіта дозволяє зміцнити та вирішити найбільш 

актуальні проблеми майбутнього. Головна мета впровадження STEM-освіти полягає у 

реалізації державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» щодо 

посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності на всіх 

рівнях. 

Мета статті – показати практичне застосування елементів STEM-освіти на уроках 

математики.  
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Виклад основного матеріалу. В системі загальної середньої освіти відокремлюється 

3 етапи реалізації напряму STEM (початкова школа, середня школа, старша школа) через 

певну інтеграцію традиційних навчальних предметів і курсів математики, фізики, хімії, 

біології, географії, астрономії, технології на кожному з етапів навчання. 

Звичайно, STEM-технології доцільно реалізувати у класах із природничо-

математичним та технологічним профілями в старшій школі, коли відбувається вибір учнями 

основного профілю навчання. STEM - підходи до навчання передбачають поступове 

нарощення самостійної діяльності учнів: 

– у 1-5 класах стимулювання учнів до проведення пошукової роботи під керівництвом 

вчителя;  

– у 6-8 класах спроби проведення дослідницьких робіт на основі навчального 

матеріалу з програми (виконати всі етапи наукового дослідження і самостійно отримати 

новий для них факт); 

– у 8-9 класах самостійне дослідження теми, що виходить за межі програмного 

матеріалу. Учні працюють самостійно і лише інколи радяться з вчителем. Результат – 

написання і захист роботи на МАН, участь у творчих конкурсах «Кенгуру», «Олімпус» і 

фестивалях. 

– у 9-12 класах наукове дослідження за обраною темою, досягнення практичного 

результату, розробка Startup. 

Одним із видів завдань, можуть бути завдання дослідницького характеру. У 

формулюваннях дослідницьких завдань немає очевидної відповіді, її учням необхідно 

самостійно знайти і обґрунтувати. Формулювання завдань можуть бути такими: «дослідити», 

«вірно, що якщо…, то», «проаналізуй»… 

Наприклад, при вивченні теми «Функція. Властивості функції» учням 9 класу було 

запропоноване міні-дослідження. Представник кожної міні групи вибирає почергово номер 

функції, графіки яких зображені на дошці. Кожна міні група обговорює, а потім описує 

властивості даної функції у зошитах та на дошці під відповідним графіком. 

Складання математичної моделі задачі – це переклад завдання мовою математики. 

Розв’язуючи на уроках математики задачі прикладного характеру (економічні, екологічні, 

фізичні) шляхом моделювання, учень отримує факти важливості математики для науки і 

повсякденного життя. Однією із STEM-технологій навчання математики є використання 

прикладних задач. Це можуть бути задачі про архітектурні споруди рідного міста або про 

відомі на весь світ пам’ятки архітектури; це задачі біологічного змісту про розмноження 

бактерій, ріст популяцій комах; хімічного змісту про утворення розчинів, швидкість ходу 

хімічної реакції. 

Одним із дієвих засобів є практико-орієнтовані завдання. Під практико-орієнтованими 

завданнями розуміють завдання, умови яких є описом ситуацій із повсякденного життя 

учнів. Прикладом таких завдань можуть бути завдання на складання текстових задач після 

проведення виробничих екскурсій; практичні роботи, пов’язані з безпосереднім 

вимірюванням, спостереженням, збором необхідної інформації; задачі на купівлю товарів, 

оптимізацію витрат тощо. Можна запропонувати п’ятикласникам такі завдання: «Обчисліть 

площу класної кімнати, виконавши необхідні вимірювання», «Обчисліть довжину плінтуса, 

необхідного для оздоблення класної кімнати. Скільки вимірів необхідно зробити, 

враховуючи, що кімната має форму прямокутника?», «Визначте довжину власного кроку та 

виміряйте кроками довжину і ширину спортивного майданчика біля школи. Якою буде його 

площа в кроках? В сантиметрах?». 

На уроці геометрії можна провести невелику лабораторну роботу при вивченні теми 

«Медіана трикутника та її властивості». Скориставшись комп’ютерною програмою DG, 

побудувати декілька різних трикутників, провести в них медіани. Учні мають дійти до 

висновку, що всі медіани трикутника перетинаються в одній точці. Потім засобами DG 

виміряти відрізки, на які поділились медіани точкою їх перетину або ж обчислити площу 

трикутників, які утворились при перетині медіан (учні зроблять висновок про 
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співвідношення відрізків або площ) тощо. Пакет динамічної геометрії DG створений для 

підтримки шкільного курсу планіметрії. DG – це комп’ютерне середовище для 

експериментування з геометрії. Мета пакета – надати учням можливість самостійного 

відкриття геометрії шляхом експериментування на комп’ютері. 

Із задоволенням учні «відкривають» для себе геометрію, якщо застосувати на уроках 

орігамі. Орігамі – мистецтво складання паперу без використання клею та ножиць. Згинання 

аркуша паперу – найпростіша операція, яка не потребує жодних особливих навичок, крім 

уяви. Орігамі дає можливість застосовувати графічні вміння та навички учнів у побудові 

схем, рисунків геометричного характеру на площині та в просторі, причому не користуючись 

при цьому креслярськими інструментами. Учні працюють з фігурами, перетворюючи їх на 

інші. У 5 класі можна запропонувати завдання «Побудувати пряму, маючи аркуш паперу». 

Спочатку завдання дивує учнів, але згодом дехто пропонує провести пряму по одній із сторін 

прямокутного аркуша паперу. А якщо аркуш має довільну форму? Тоді учні методом спроб і 

помилок приходять до висновку, що достатньо просто перегнути аркуш – і лінія перегину 

буде тією самою шуканою прямою.  

Можна практикувати проведення пленерних уроків – це урок, проведення якого 

передбачається не в класі, а просто неба або у довкіллі, щоб вчитися бачити, слухати і 

розуміти навколишній світ. На таких уроках можна вдало пов’язати теорію з практикою та 

реальним життям. Прикладом може бути урок-екскурсія в 5 класі на тему «Математика 

навколо нас», яку можна провести на пришкільній території. Головна мета уроку – 

спостереження за предметами, явищами, процесами, що вивчаються, та використання 

теоретичних математичних знань на практиці. 

Зокрема, можна провести у 9 класі інтегрований урок геометрії та географії на тему 

«Прикладні задачі» на застосування матеріалу про розв’язування трикутників, а у 8 класі – 

геометрії та мистецтва на тему «Чотирикутники-ліворуч, чотирикутники-праворуч»; 

геометрії та трудового навчання на тему «Чотирикутники», а у 6 класі при вивченні 

пропорції «Золотий переріз в природі, мистецтві та архітектурі». 

Особливо зручно проводити інтеграцію знань у 9 класі, коли в учнів є відповідна база 

знань з предметів і за програмою вивчається цілий розділ «Прикладна математика». Вдале 

поєднання інтеграції та узгодження знань дасть змогу реалізувати міжпредметні зв’язки. За 

інтеграцією природничих наук майбутнє, бо вона найкращим чином сприяє формуванню 

необхідних компетенцій в учнів.  

Одним із ефективних засобів формування компетентностей є дослідно-проектна 

діяльність. Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, 

яка створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні 

життєві компетенції: мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. 

Прикладами виконаних проектів є інформаційні проекти у 5-му класі «Загадковий світ 

натуральних чисел», в 6-му класі «Пропорція навколо нас», в 7-му класі «Лінійні рівняння і 

ми» (алгебра), «У світі трикутників» (геометрія), у 8-му класі «Різні способи доведення 

теореми Піфагора» (геометрія), у 9-му «Квадратична функція»(алгебра). 

Учні 5 класу знайомляться з елементами моделювання. Цьому сприяють завдання 

такого типу: за допомогою ручок або олівців (рук) продемонструвати гострий, прямий, тупий 

або розгорнутий кут; як з аркуша прямокутної форми зробити квадрат; прямокутник 

розрізати на дві частини так, щоб скласти трикутник тощо. Можна запропонувати 

п’ятикласникам інші завдання на складання різних фігур, зокрема, із наявних кольорових 

моделей трикутників, скласти фігуру або орнамент, виготовлення іграшок з геометричних 

фігур.  

В 6 класі рівень завдань ускладнюються та урізноманітнюється. При вивченні 

геометричного матеріалу школярам цікава гра «Танграм» ( квадрат розрізають на сім частин) 

або гра «Стомахій» ( старовинна гра, яку винайшов Архімед, прямокутну смужку, довжина 

якої у 2 рази більша за ширину, розрізають на 14 частин). З цих частин складають фігурки 

людей, тварин, різні предмети. 
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Позакласна робота з математики є складовою всього навчального процесу, природним 

продовженням роботи на уроці. Відомості, здобуті під час цих занять, дають учневі змогу 

доповнювати в класі відповіді товаришів, наводити цікаві приклади чи виконувати складні 

досліди. Екскурсії є чудовим варіантом змістовного дозвілля, який дозволяє наочно показати 

учням переваги технологічних досягнень; узагальнити вивчений теоретичний матеріал та 

показати можливості його застосування не на уроці. Екскурсії розглядаються як потужний 

засіб реалізації завдань STEM-освіти: популяризації інженерно-технологічних професій, 

формування наукового світогляду, інтеграції матеріалу різних навчальних предметів в межах 

одного навчального дня, здійснення керованої дослідно-проектної діяльності тощо. 6-й клас 

віртуальна екскурсія «Многогранники в природі».  

Висновки. Отже, STEM-освіта-це: напрям освіти, започаткований у США у 1990-х рр. 

з метою розвитку науково-технічних компетенцій учнів і розв’язання проблеми браку 

інженерних кадрів; один із головних трендів у світовій освіті; інтеграція чотирьох дисциплін 

(природничі науки, технологія, інжиніринг, математика) в єдину схему навчання, проектне та 

інтегроване навчання; освіта, яка закладає інтерес до дослідницької діяльності та готує дітей 

до життя у технологічно розвиненому житті; урок, побудований на реалізації конкретного 

проекту, застосуванні науково-технічних знань у реальному житті; набуття знань через гру 

та конструювання пристроїв і механізмів; не запам’ятовування фактів, а розуміння і 

формування практичних навичок і умінь; підготовка майбутніх фахівців у галузі високих 

технологій і комунікацій; основа економічного та інноваційного розвитку країни. 

За STEM-навчанням в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. 

Учні навчаються знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та 

помилок. Структура уроку повинна включати основні предметні знання, узагальнені 

(наскрізні) поняття, наукові та інженерні навики. 

Використання STEM-освіти на практиці це прекрасна можливість навчити учнів 

мислити та знаходити необхідну інформацію, вирішувати складні завдання, приймати 

рішення, організовувати співпрацю з іншими учнями та вчителем. Учень вчиться створювати 

ідеї та втілювати їх в життя, презентувати результати власних досліджень. 
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З БАТЬКАМИ 

 

Актуальні дослідження. Багато років ведеться суперечка, щодо сімейного і 

суспільного виховання. Багато відомих педагогів схиляються на користь сім’ї, інші віддавали 

першість суспільним закладам. Батьківська любов – почуття дорогоцінне, але воно не може 

замінити собою педагогічного вміння і педагогічної підготовки, якої почасти батьки 

позбавлені. Практика показує: робота з дітьми не дасть позитивних результатів, якщо до неї 

не залучати батьків, якщо поставлені проблеми не розв’язуються разом з ними – першими і 

найавторитетнішими вчителями. Тому залучення батьків до освітнього процесу в закладі 

дошкільної освіти – одне з актуальних проблем сучасності. 

Тісна співпраця з родинами стане можливою тоді, коли вона буде базуватися на 

невеличких успіхах протягом тривалого часу. Багато хто з батьків вагається бути активним 

помічником і спільником у співпраці закладу дошкільної освіти та родини заради дитини, 

решта – на шляху до цього. Давайте поміркуємо над тим, про що мріють батьки, віддаючи 

дитину до закладу дошкільної освіти. Мами і тата бажають, щоб у дитячому садку малятам 

було тепло і затишно; щоб їжа була смачною та корисною, а іграшок і товаришів для ігор не 

бракувало. Ми розуміємо і тимчасово приймаємо цю позицію, але поступово спробуємо 

замінити її на користь дитини, так як взаємодія вихователя і батьків є невід’ємною 

складовою освітнього процесу.   

Мета статті – вибудувати ефективну взаємодію з батьками шляхом традиційних та 

нетрадиційних форм спілкування. 

Виклад основного матеріалу. Ставлення батьків до заходів у дитячому садку 

залежить від того, як у ньому організована освітня робота, наскільки активно в ній беруть 

участь педагоги та адміністрація. Щоб вибудувати ефективну взаємодію з батьками, 

вихователі шукають нові форми спілкування, але звертають мало уваги на зміст і методи. 

Проте саме від них залежать характер і результати контактів між вихователем і сім’єю 

вихованця.  

Батьки також мають свої особливості. Найчастіше вихователі стикаються зі 

складнощами із так званими «важкими» батьками. Вони зарозумілі та не сприймають 

вихователя як авторитетну особу, байдужі до роботи дитячого садка. 

Серед батьків є активні, які приходять за першим запрошенням вихователя, готові 

брати участь у всіх заходах. Є пасивні батьки, які не виявляють ініціативу й завжди 

знаходять причину відмовити. Однак це не означає, що їх потрібно вилучити з кола 

спілкування. У цьому випадку вихователь має використовувати інші, найбільш придатні 

форми взаємодії. 

Які форми взаємодії обрати? Професійна майстерність проявляється в умінні 

зацікавити батьків темою та змістом спілкування, показати значимість контактів для 

розвитку дитини, гнучко спланувати час зустрічі тощо. Вихователі можуть обирати 

традиційні та нетрадиційні форми взаємодії з батьками. 

Традиційні форми: колективні – батьківські збори, групові консультації, конференції; 

індивідуальні – індивідуальні консультації, бесіди;наочні – папки-пересувки, інформаційні 

стенди, ширми, виставки, дні відкритих дверей тощо. 

Нетрадиційні форми: інформаційно-аналітичні – опитування, тести, анкетування, 

«поштова скринька», інформаційний кошик; дозвільні – спільні тематичні розваги, дозвілля, 

свята, виставки; пізнавальні – групові консультації, тренінги, практикуми, дискусії; зібрання 

в нетрадиційній формі (КВК, «Батьківський плейбек», «Педагогічний випадок», «Що? Де? 
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Коли?»); наочно-інформаційні :інформаційно-ознайомлювальні (дні відкритих дверей, 

відеоролики, візитні картки ЗДО, буклети, листування по електронній пошті); інформаційно-

просвітницькі : (газета для батьків, комп’ютерна презентація тексту, малюнки, діаграми про 

особливості розвитку, навчання та виховання дітей). 

Якщо вихователь правильно обиратиме, кожна з форм буде ефективною і дасть змогу 

досягти мети – залучити батьків в освітню діяльність, навчити взаємодіяти з власною 

дитиною. 

Як уникнути помилок? Типові помилки, яких припускаються вихователі: прагнуть 

проводити багато заходів з батьками, що знижує їх якість і результативність; спрямовують 

зусилля не на вдосконалення знань, а на їх поширення; акцентують на участі батьків у різних 

заходах без занурення у проблему. 

Педагогам закладу дошкільної освіти необхідно створити з першого ж дня 

партнерські стосунки з родиною, наприклад такі як: відвідування групи до прийняття в ЗДО; 

попередньо домовлений візит додому; групові збори батьків для обговорення початку 

навчального року, на яких можна запропонувати батькам написати, що вони очікують від 

закладу дошкільної освіти (побажання, рекомендації і т.д.); проведення анкетування, 

консультацій, пам’ятки з відповідною інформацією; тестування, щодо визначення готовності 

вступу дитини в заклад дошкільної освіти; відвідування сімей та складання банку даних на 

кожну родину; умови виховання дитини, улюблені види діяльності малюка та інші його 

смаки і уподобання. 

За результатами візиту до родини складається «Соціальний портрет сімей вихованців 

групи». Він дає змогу проаналізувати родини, накреслити шляхи подальшої співпраці. 

Задля того, щоб вихователь отримала більше інформації про дитину, запропонувати 

батькам анкету – інформацію про дитину. Психологи виділяють, що найбільше задоволення 

та успіху досягають ті вихователі, які співпрацюють з батьками, як партнерами, друзями. 

Необхідно наголошувати батькам, що тривалість і складність адаптації малюка значною 

мірою залежить від батьків, від їхньої готовності до співпраці з вихователями. Щоб залучити 

родину до роботи в групі пропонується використовувати анкету «Огляд інтересів родини». 

Практика роботи переконує в тому, що для налагодження кращого контакту з 

батьками велику роль відіграє спілкування. Спілкування складний, багатогранний процес. І 

ось деякі поради щодо спілкування з сім’ями: завжди бути в гарному настрої і бути 

приємним у спілкуванні; намагатися зрозуміти емоційний стан батьків; бути емоційно 

врівноваженим при спілкуванні з батьками, подавати приклад вихованості і такту; у складній 

ситуації намагатися подавати приклад поступливості – цим своєї гідності опустити не можна, 

але зміцнити її можна; відводити час, створювати можливості і заохочувати сім’ї 

висловлювати свої ідеї, враження, очікування та тривоги, не перебивати їх; знаходити місце, 

де можна поговорити індивідуально, і завжди приймати отриману інформацію як 

конфіденційну. 

Спілкування з батьками може відбуватися формально: домашні візити, сім’ї в групі, 

бібліотека; і неформально: час приходу і забирання дітей, записки й блокноти, настінні 

бюлетені.  

Домашні візити. Своєчасно помітити і допомогти усунути хиби у взаєминах між 

дорослими і дитиною – обов’язок педагога. А для цього треба знати сім’ю вихованців уклад 

родинного життя, стиль спілкування. Необхідно два рази на рік планувати відвідування 

дитини вдома (на початку навчального року та в кінці). «Щоб добре знати дитину, треба 

добре знати сім’ю» – так вважав В. Сухомлинський. Такі домашні візити корисні як для 

вихователів так і для сімей. Потрібно завжди домовлятися про візит; планувати час, коли вся 

сім’я вдома; пояснювати мету приходу, тривалість. За результатами відвідування складається 

«Соціальний портрет сімейного виховання».  

Бібліотека для батьків. Дуже важливо для батьків в фойє групи створювати бібліотеку 

в якій вони можуть винаймати книги чи іграшки, зазначаючи у формулярі прізвище того, хто 

винаймає, що беруть і на який термін. Батьки мають можливість в домашніх умовах 
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знайомити дітей з дитячими творами, які відповідають віковим особливостям розвитку дітей, 

а також пропонуються книжки та брошури для батьків про ріст і розвиток дітей. Також через 

бібліотеку рекомендується батькам виготовляти книги власними руками, що є одним із 

способів залучення сім’ї до навчально-виховного процесу.  

Сім’ї в групі. Однією із стратегій формального спілкування є залучення сім’ї в групу. 

І як показує практика батькам потрібно дати хоча б мінімум педагогічних знань, щоб вони 

стали вихователями власної дитини. Дуже доречними стануть Дні відкритих дверей. Це дає 

змогу батькам відчувати себе причетними до програми, вільно спілкуватися із друзями своєї 

дитини, бачити свою дитину у взаємодії з іншими, переносити набуті знання додому. Батьки 

можуть навчати дітей спеціальним навичкам (гурткова робота). Їх можна залучати до ігрової 

діяльності, занять проведення екскурсій підготовки до вистав чи розваг, безпосередньо 

приймати участь в них. Приносити матеріали в групу, допомагати в оформленні групової 

кімнати. Різноманітна й цікава спільна діяльність зближує батьків і дітей, сімейне і суспільне 

виховання. Скільки захоплення можна побачити в очах кожної дитини, коли вона ділиться 

враженнями про спільну роботу з батьками. Як вони виготовляли книгу, чи готували 

подарунок для мами… 

Батьківські збори і зустрічі. Педагоги, як відомо, люблять повчати. І не лише дітей, 

але й їхніх батьків. І уроки ці називаються батьківськими зборами. А якщо ризикнути і 

поглянути по новому на батьківські збори. Потрібно надати можливість батькам 

поспілкуватися один і одним на сімейних зустрічах. Існує декілька типів сімейних зустрічей: 

інструктивний (інформаційні семінари); дорадчій (батьківські ради); неформальні зустрічі 

(святкові вечори, екскурсії і т.д.), групи підтримки. Батьківські збори (зустрічі) проводяться 

один раз в квартал, але за необхідності можна частіше. Їх потрібно проводити в різних 

формах, висвітлювати теми які найбільш цікавлять батьків і відповідають віковим 

особливостям дітей. Для того, щоб визначити запитання, які цікавлять батьків, які є 

актуальні на даний час, доцільно скористатися «Скринькою запитань і пропозицій». 

Час приходу і забирання дітей. Оскільки жоден метод спілкування не буде повністю 

придатний для всіх без винятку сімей, необхідно мати різноманітні стратегії спілкування для 

задоволення потреб різних батьків. Різні стратегії спрацьовують в різний час. Велика 

зайнятість батьків залишає сім’ям мало вільного часу для спілкування. Тому природні 

неформальні нагоди, є цінними можливостями для встановлення зв’язку між дитячим садком 

і сім’єю. Досвід роботи підказував, що ключова форма роботи з родиною – індивідуальні 

бесіди. Хоч ці бесіди короткочасні, та вони дають змогу зрозуміти окремі вчинки і 

переживання дітей, допомагають педагогам та батькам ближче познайомитися, тримати один 

одного в курсі життя дитини. Також в ці години батьки можуть гратися з дітьми, читати 

книги, організовувати і проводити гурткову роботу, спілкуватися з іншими батьками. 

Розмовляючи з батьками, зробіть так, щоб вони почувалися комфортно і невимушено, але 

водночас зберігайте ділову манеру спілкування. Зберігайте конструктивну дистанцію, яка 

допомагає оптимальному спілкуванню. Для заохочення використовуйте короткі фрази, які 

засвідчують згоду, розуміння і спонукають батьків продовжити розповідь. Слова: «Так…», 

«Розумію…», «Звісно…», «Продовжуйте…», – запрошують говорити вільно і невимушено.  

Записи і блокноти. Один з дієвих способів неформального спілкування є записки і 

блокноти «Батьківська пошта», «Телефон довіри». Надсилаються батькам короткі 

інформації, повідомлення (по мірі необхідності не рідше одного разу на місяць). Ці записки 

розповідають про певні досягнення дитини, нові навички або поведінку. Також можна 

надсилати подяки батькам за допомогу в роботі. Батьки можуть розміщувати свою 

інформацію для вихователів, це дуже дієво, коли батькам легко викласти свої думки на 

папері. Телефон довіри допомагає батькам анонімно з’ясувати які-небудь значимі для них 

проблеми, попередити педагогів про помічені незвичайні прояви дітей. Також телефон стає 

добрим порадником, якщо дитина затримується, чи за поважними причинами не прийде до 

садочка. Бувають ситуації, коли і нам потрібно зателефонувати батькам. Головне, пам’ятати 

етичні норми спілкування з батьками.  
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Настінні бюлетні. Настінні бюлетені для батьків – це ще один неформальний спосіб 

спілкування з сім’ями. Інформація в настінних бюлетенях адресована безпосередньо батькам 

і містить в собі нотатки про основні події, розвиток дітей, їхнє харчування та інше що 

становить інтерес для батьків. Ось деякі поради щодо використання настінного бюлетеня: 

розміщуйте інформацію на рівні очей середньої дорослої людини; часто змінюйте, 

принаймні частину інформації; пам’ятайте, що кожному подобається бачити малюнки та 

імена свої чи своїх дітей; демонструйте роботи дітей; подавайте інформацію коротко; 

залучайте сім’ї до випуску бюлетеня; розміщуйте особливі повідомлення, що відзначають 

роботу певних сімей.  

Висновки. Отже, щоб спільно з батьками вибудувати індивідуальну траєкторію 

розвитку дитини необхідно виявити особливості її виховання в сім’ї, вивчити освітні запити 

батьків, їхні очікування, відтак спільно оцінити рівень психо – фізичного розвитку дитини. 

Серед головних завдань ефективної взаємодії з батьками також є: підвищення культури 

батьків у питаннях розвитку й виховання, інформування про особливості вікового розвитку 

дітей, ознайомити з розвивальними іграми та вправами. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЯК ОДИН ІЗ 
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МАТЕМАТИКИ 

 

Актуальність дослідження. Раціональне використання педагогічних програмних 

засобів навчального призначення є невід’ємною складовою сучасного навчання. Завдяки їх 

впровадженню значною мірою підвищується якість навчально-виховного процесу. 

Мета статті – розкрити особливості використання педагогічних програмних засобів 

як один із способів модернізації освітнього процесу при вивченні математики. 

Виклад основного матеріалу. Перевагою програмних засобів навчального 

призначення порівняно з традиційними засобами навчання є наявність зручних у 

використанні засобів візуалізації навчального матеріалу: статичне та динамічне 

представлення об’єктів, процесів, явищ, їх складових, наочне представлення 

закономірностей і результатів проведених експериментів, дослідів, знайдених розв’язків 

задач.  

Диференціація та максимальна індивідуалізація навчального процесу через 

впровадження IКТ, в тому числі через застосування програмних засобів навчання 

математики, сприяє становленню всебічно розвиненої особистості. 

Застосування у процесі навчання математики мультимедійних технологій відкриває 

широкі можливості як у викладанні дисципліни, так і в її опануванні. Електронні посібники, 

створені на базі мультимедіа, здійснюють сильний вплив на пам’ять та уяву, полегшують 

процес запам’ятовування, дозволяють зробити урок більш цікавим і динамічним.  

Програмні засоби навчання математики використовуються у трьох напрямах: 

ілюстративному, схематичному та інтерактивному.  

Застосування ІКТ дозволяє реалізувати: розвиток творчих здібностей учнів; ідеї 

індивідуалізації і диференціації навчання; підвищити інформаційну насиченість уроку, вийти 

за рамки підручників, доповнити і поглибити їх зміст. 

Використання комп’ютерних програм на уроках математики розвиває інтерес учнів до 

вивчення предмета, підвищує ефективність їхньої самостійної роботи, індивідуалізації 

процесу навчання шляхом: покращення наочності навчання, сприяння формуванню 

абстрактних уявлень про геометричні моделі, поглиблення самостійності вивчення курсу, 

створення комфортних умов проведення різних форм контролю знань, що допомагає в 

розробці індивідуальних заходів для корекції знань учнів у межах досягнення визначених 

цілей навчання.  

Наприклад, при вивченні теми «Геометричні перетворення» актуальним є 

використання таких педагогічних програмних засобів (ППЗ): Роwer Point, DG, GRAN-2D, 

«Жива геометрія» та «My Test».  

Інтегрованість забезпечується поданням наочно-образної, графічної інформації в 

поєднанні із знаково-символьною, спільний аналіз яких сприяє виробленню евристичних 

умінь. Крім того, графічні образи понять властивостей геометричних фігур нерідко 

підкріплюються їх числовими характеристиками, що дає змогу проводити невеликі 

дослідження, полегшує усвідомлення суті нових геометричних фактів.  

Добре те, що одну й ту саму наочність можна використовувати з різним цільовим 

призначенням. Наприклад, симетричне відображення трикутника (відносно точки, відносно 

прямої та центральна) призначене для вироблення вмінь виконувати основні побудови; воно 
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ж використовується для самостійного «відкриття» учнями властивостей симетричного 

відображення, а також для застосування їх в типових ситуаціях.  

Аналіз комп’ютерних зображень реальних предметів дозволяє перенести їх 

властивості на відповідні їм моделі, де увага приділяється по елементному їх створенню, 

тобто поняття вводяться шляхом з’ясування можливості комп’ютерної побудови відповідних 

геометричних образів. Внаслідок цього учень самостійно формулює означення нових понять, 

властивості геометричної фігури чи засвоює способи діяльності.  

Така робота може здійснюватися на різних етапах уроку:  

– перевірки домашнього завдання;  

– створення проблемної ситуації;  

– пояснення нового матеріалу;  

– закріплення вивченого;  

– перевірки знань у процесі уроку.  

Розгортання унаочнених поопераційних дій учня, ілюстрація їх застосування в 

типових ситуаціях, сприяє кращому виробленню способів геометричної діяльності та 

рефлексивного відношення учня до цієї діяльності. Наприклад, під час вивчення тем 

«Симетрія відносно точки», «Симетрія відносно прямої» та «Поворот» можна досить швидко 

разом з учнями перевірити за допомогою програм GRAN-2D та DG виконання домашньої 

роботи відповідно, для того щоб учні перевірили правильність виконаних побудов, а також 

можна швидко повторили основні правила побудови та властивості.  

Залежно від мети і завдань уроку, а особливо при вивченні нової теми рекомендується 

використовувати історичні довідки, портрети вчених математиків, ілюстрації різних 

практичних ситуацій, які дають змогу обґрунтувати необхідність вивчення того чи іншого 

геометричного факту, наприклад під час вивчення теми «Подібність фігур» доцільно за 

допомогою програми Power Point презентувати учням певні історичні відомості та портрети 

відомих вчених які займалися вивченням цієї теми.  

А потім за допомогою програми Power Point продемонструвати зв'язок математики з 

життям. 

Розроблені комп’ютерні динамічні моделі геометричних фігур забезпечують 

візуалізацію різних їх перетворень, що сприяє розвиткові образного мислення, творчих та 

евристичних його складових. Наприклад під час вивчення теми «Паралельне перенесення» 

учні розв’язують вправу: «Побудувати п’ятикутник BCDEF та виконати його паралельне 

перенесення у напрямі FE на відстань СB.» Вчитель за допомогою динамічної моделі, 

створеної у програмі «Жива геометрія» показує виконання даного завдання. Це допоможе 

зекономити час та ще раз, більш детальніше та наочніше, пояснити послідовність дій. 

Все це призводить до кращого закріплення вивченого, до вироблення вмінь і навичок, 

формування цілісних геометричних образів. 

Урок з використанням комп’ютерних форм контролю припускає можливість 

перевірки знань учнів (на різних етапах уроку, з різними цілями) у формі тестування з 

використанням комп’ютерних програм, наприклад Power Point або My Test, що дозволяє 

швидко і ефективно зафіксувати рівень знань з теми, об’єктивно оцінюючи їх глибину 

(оцінку виставляє комп’ютер). 

Застосування на уроці комп’ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить 

вчителю за короткий час отримувати об’єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що 

вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня 

складності завдання для конкретного учня. 

Навчання геометрії, зокрема стереометрії. Базується на образах математичних 

об’єктів, тому їх створення й оперування ними в середовищі GeoGebra 5.0 є основою для 

забезпечення швидкого та якісного засвоєння стереометричного матеріалу. Комп’ютерні 

інструменти програми динамічної математики GeoGebra 5.0 дозволяють оперувати 

тривимірними геометричними об’єктами: підтримувати 3D-формат, здійснювати побудову 

динамічного сліду для 3D- об’єктів та 3D-перетворення для об’єктів, які задані аналітично. 
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Рекомендую в процесі розв’язування стереометричних задач застосовувати 3D-

графіку для створення моделей базових просторових об’єктів. Виконання перерізів 

многогранників площинами, здійснення обчислень об’ємів та площ поверхонь 

многогранників й тіл обертання, вимірювання відстаней та кутів, побудові розгорток 

необхідних фігур. 

Актуальним є те, що система динамічної математики GeoGebra має засоби для 

інтеграції із сучасними веб-технологіями (Веб2.0, Веб3.0, хмарні обчислення, Wiki-

технології, Moodle). А це створює можливості для застосування GeoGebra з метою інтернет-

підтримки навчально-виховного процесу, а також для використання в процесі створення 

дистанційних форм навчання математики.  

Висновки. Організація модель-орієнтованого навчання за допомогою інтерактивних 

комп’ютерних моделей, створених за допомогою GeoGebra, є перспективним напрямком у 

модернізації процесів вивчення і викладання математики.  

Навчання математики з використанням програмно-педагогічних засобів передбачає: 

– обмін інформацією між педагогами та учнями; 

– посилення активної ролі учня у виборі засобів і форм навчання; 

– збільшення творчого складника навчального процесу за рахунок застосування 

інтерактивних форм занять, мультимедійних навчальних програм; 

– створення більш комфортних, порівняно з традиційними, психологічних умов для 

самовираження учня. 

Так одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі 

модернізації освіти України є забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні 

міжнародних стандартів. Розв’язання цього завдання можливе за умови проведення уроків із 

застосуванням педагогічних програмних засобів.  
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Актуальність дослідження. Концепція «Нової української школи» стверджує 

необхідність якісного оновлення змісту освіти, забезпечення безперервного процесу 

становлення та розвитку гармонійної творчої особистості учня. Школа бере на себе місію 

створення нового освітнього середовища, де панує атмосфера педагогічної творчості 

вчителів – однодумців, учнів і батьків. Нове освітнє середовище передбачає й новий зміст 

освіти, нові технології навчання і виховання, розвиток інтелектуальних здібностей дітей, 

щоб вивести кожного школяра на виховання культури творчого мислення. Підприємницька 

компетентність передбачає певну сукупність економічних знань, практичних умінь, досвіду, 
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економічної культури та мислення, наявність стійкої потреби й інтересу до професійної 

економічної компоненти. 

Сьогодні школа має готувати не лише носія знань, а й творчу особистість, яка здатна 

використовувати здобуті знання для конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері 

суспільного життя, тобто формувати компетентну особистість. Тому сьогодні постає питання 

організації навчального процесу з точки зору компетентнісного підходу, а отже, й проблема 

компетентнісного підходу до управління процесом навчання є надзвичайно актуальною.  

Мета статті – розкрити особливості розвитку підприємницької компетентності учнів 

на уроках географії та економіки. 

Виклад основного матеріалу. Економічне виховання передбачає розвиток 

економічного мислення, моральних і ділових якостей, що формуються в економічній та 

громадській діяльності, формування поведінки, яка потрібні для ефективної та 

конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на 

результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Для цього у 

методиці викладання і побудові уроків використовуються інтерактивні методи, зокрема 

метод проектів, геоінформаційні технології, проведення практикумів на основі статистичних 

матеріалів, а також конференцій, ділових ігор, що спрямовані на розвиток аналітико – 

синтетичної діяльності учнів. 

Вчителі географії та економіки використовують на своїх уроках компетентнісний 

підхід, який націлює освіту на формування та розвиток ключових і предметних 

компетентностей (знань, умінь, навичок, ставлень тощо), якими мають володіти учні після 

закінчення школи. Результатом такого процесу буде формування загальної компетентності 

людини в тих, чи інших питаннях. 

Підприємницька компетентність є однією з головних, вона передбачає реалізацію 

здатності в учнів: 

– співвідносити власні економічні інтереси й потреби з наявними ресурсами, 

інтересами і потребами інших людей та суспільства; 

– організовувати власну трудову та підприємницьку діяльність і роботу колективу, 

орієнтуватися в нормах і етиці трудових відносин;  

– аналізувати й оцінювати власні професійні можливості, здібності та співвідносити їх 

з потребами ринку праці;  

– складати, здійснювати й оцінювати плани підприємницької діяльності та особисті 

бізнес-проекти;  

– презентувати й поширювати інформацію про результати власної економічної 

діяльності та діяльності колективу.  

У Європейській довідковій системі підприємницька компетентність трактується як 

здатність особистості втілювати ідеї в сферу економічного життя, як інтегрована якість, що 

базується на креативності, творчості, інноваційності, здатності до ризику, а також 

спроможності планувати та організовувати підприємницьку діяльність На основі аналізу 

психолого-педагогічної літератури, ми трактуємо поняття «підприємницька компетентність» 

як сукупність якостей, знань, які допомагають особистості успішно та якісно вирішувати 

бізнес-завдання та досягати високих результатів в підприємницькій діяльності [1].  

Формування підприємницьких умінь відбувається вже тоді, коли учні беруть участь в 

учнівському самоврядуванні та дослідницькій діяльності, виконують роль організаторів 

шкільних справ, обирають майбутню професію, планують створення власної справи тощо. За 

словами О. Савченко компетентність – це спеціально структурована сукупність знань, умінь, 

навичок, ставлень, певного досвіду, що набуваються у процесі навчання та особистого 

пізнавального і життєвого досвіду [4].  

Оскільки освіта, маючи подвійну роль, як соціальну так і економічну, повинна 

забезпечити оволодіння учнями ключовими компетенціями для навчання протягом життя, то 

предмети і курси економічного циклу повинні відігравати провідну роль у формуванні 
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почуття новаторства і підприємливості, навчати підприємницьких умінь, знань, установок 

для забезпечення розвитку підприємницького мислення та підприємницької культури [2].  

Формування підприємницької компетентності відбувається впродовж кількох етапів: І 

етап (мотивація) – усвідомлення учнем цілей, змісту підприємницької діяльності; ІІ етап 

(актуалізація) – окреслення необхідного досвіду діяльності учнів в економічній сфері життя 

людини; ІІІ етап (опанування) – теоретичний і практичний навчально-інформаційний блок з 

питань підприємницької діяльності в економічній сфері суспільного життя; IV етап 

(самоаналіз) – аналіз отриманих результатів та співвіднесення їх із передбачуваними [3].  

Під час вивчення економіки, економічної і соціальної географії старшокласники 

мають змогу опанувати такі важливі питання для формування когнітивного компоненту 

підприємницької компетентності особистості, як-от: 

– сутність понять «бізнес», «підприємництво», «комерційна діяльність», 

«виробництво товарів і послуг»; 

– середовище бізнесу; правові, політичні, соціально-культурні аспекти та відмінності 

між ними українах і регіонах світу; 

– особливості бізнесу за галузями господарства урізних країнах світу і в Україні; 

– економічні чинники бізнесу(прибуток як стимул ділової активності; обмеженість 

ресурсів і витрат; конкуренція; пропозиції і попит; кругообіг товарів і грошей; ефект 

мультиплікатора); 

– розвиток підприємництва в Україні та його роль в економічних перетвореннях; 

форми власності убізнесі; 

– типологія підприємств у різних країнах; особливості підприємств різних типів і 

форм власності за галузями господарства України;  

– малий бізнес; економічна роль малого бізнесу у розвинутих країнах світу та Україні; 

– характеристика процесу створення малого бізнесу в різних країнах і в Україні; 

– франчайзинг; форми міжнародної ділової активності; види міжнародного бізнесу 

Економічне виховання передбачає розвиток економічного мислення, моральних і 

ділових якостей, що формуються в економічній та громадській діяльності. Ураховуючи 

соціальне замовлення суспільства, сучасний рівень розвитку географічної і економічної 

освіти, вікові особливості учнів навчальний процес необхідно спрямувати на підготовку 

учнів до виконання ними трудових, суспільних, пізнавальних функцій у майбутньому. Для 

цього у методиці викладання і побудові уроків використовуються інтерактивні методи, 

зокрема метод проектів, геоінформаційні технології, проведення практикумів на основі 

статистичних матеріалів, а також конференцій, ділових ігор, що спрямовані на розвиток 

аналітико – синтетичної діяльності учнів. Провідне місце у роботі займає питання організації 

роботи учнів над економічними проектами в школі з метою формування та розвитку 

особистісних якостей учня, а саме: індивідуально-творчих ресурсів особистості, 

гуманістичних цінностей старшокласників, пізнавальних інтересів учнів. Метод проектів 

заохочує підсилює прагнення до навчання з боку учнів, має високу мотивацію, дає 

можливість вчитися на власному досвіді та досвіді інших у конкретній справі. Доцільним є 

використання на уроках таких інноваційних педагогічних прийомів: «Дайджест», 

«Інфографіка», «Геополітичний коментар подій», «Мозковий штурм», «Точка зору», «Кейс-

метод», «Дебати», елементи економічного турніру. Кейс-метод або метод ситуаційних вправ 

є інтерактивним методом навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реального 

життя. Він сприяє розвитку винахідливості, вмінню вирішувати проблеми, розвиває здібності 

проводити аналіз і діагностику економічних, географічних, суспільних проблем [5].  

Для формування підприємницького мислення, правомірної поведінки в бізнес-

середовищі, ділових якостей вихованців, оцінки власного потенціалу у сфері економічного й 

соціального життя можна запропонувати дітям такі форми роботи: дискусії на проблемні 

економічні теми, роздуми, вправи, ділові ігри, тренінги.  

Особлива увага вчителів має приділятись організації екскурсій на підприємства 

рідного міста (у банк, страхову компанію, музей, магазини, на ринок), спостережень, 
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зустрічей, тематичних бесід, у ході яких під час вирішення проблемних питань та ситуацій 

відбувається формування в дітей практичних навичок підприємницької поведінки, учні 

набувають досвіду, починають розуміти сучасну економіку, особливості різних економічних 

професій, відбувається знайомство з різними сферами діяльності. 

Висновки. Отже, важливість підприємницької компетентності для учнів визначається 

тим, що випускник школи повинен бути конкурентоспроможним для продовження освіти і 

знаходження місця для своєї трудової діяльності. Саме тому виникає необхідність якісної 

зміни всієї системи економічної підготовки учнів, яка передбачає розвиток стійкого інтересу 

до економічних знань і потреби в постійному їх оновленні, формування сучасного 

економічного мислення. Важливою складовою цього процесу є формування у 

старшокласників навичок та умінь для економічної діяльності, без яких знання не знайдуть 

практичного застосування. У процесі економічного виховання відбувається як формування 

економічно значущих рис характеру, так і соціально-особистісних якостей, необхідних для 

соціалізації. Розвиток підприємницької компетентності в учнів відбувається в процесі 

розвитку умінь та навичок, розв’язання проблемних ситуацій, що виникають у навчальному 

процесі та повсякденному житті. Діти не тільки ефективно здобувають нові знання, а й 

критично досліджують нову інформацію, аналізують, вивчають її загальну цінність. Можна 

зазначити, що розвиток підприємницької компетентності є надзвичайно важливою справою, 

адже знання, уявлення про умови та особливості підприємницької діяльності вкрай необхідні 

для підростаючого покоління, яке вже скоро увійде в доросле самостійне життя. 
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ 

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Актуальність дослідження полягає в необхідності пошуків шляхів задоволення 

сучасних суспільних потреб у випускниках середніх шкіл, які в числі інших важливих 

компетентностей виявлятимуть здатність до успішної соціалізації. Процес формування саме 

такої особистості триває протягом всього періоду навчання у закладі загальної середньої 

освіти, під час опанування здобувачами різних навчальних дисциплін. Уроки зарубіжної 

літератури своєю чергою покликані розвивати уміння вільно спілкуватися в різних життєвих 

ситуаціях, формулювати і обстоювати власну думку, вести полеміку, висловлювати 

ставлення до моральних і суспільних проблем. Усі ці завдання можна вирішувати шляхом 
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вироблення і удосконалення саме комунікативних навичок. В центрі уваги дослідження 

перебувають підлітки, оскільки психологічні особливості цієї вікової категорії можуть 

слугувати водночас як сприятливими, так і негативними чинниками соціалізації. До того ж, 

період підліткового віку цілковито припадає на час отримання особою загальної середньої 

освіти. Таким чином, роль школи, учителів і навчальних дисциплін, які опановуються, у 

задоволенні запиту суспільства на сучасного компетентного випускника є під час 

вирішальною. 

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні процесу формування і 

вдосконалення комунікативних навичок школярів підліткового віку засобами навчання 

предмету зарубіжної літератури. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні тенденції в загальній середній освіті 

акцентують увагу на важливості міжособистісної взаємодії на противагу розвитку здібностей 

предметно-пізнавального характеру, які довгий час були в пріоритеті [2]. Без сумніву, ні в 

якому разі не можна протиставляти, а тим більше взаємовиключати ці підходи. Вони є 

необхідними складовими організації ефективного навчального процесу, результатом якого 

стане компетентний випускник загальноосвітнього навчального закладу. Саме розвиток 

комунікативних навичок став концептуальним орієнтиром освіти ХХІ століття, оскільки 

успішна соціалізація відіграє важливу роль у формуванні особистості [2]. Запит суспільства 

на комунікабельних, здатних до взаємодії, готових працювати в команді спонукає до зміни 

пріоритетів, ставить сучасні вимоги до самого процесу навчання і становлення особистості. 

Підлітковий вік – найсприятливіший період для формування комунікативних навичок в силу 

фізіологічних та психологічних вікових особливостей (потреби у спілкуванні з однолітками, 

необхідності самоствердження). Таким чином, пошуки шляхів розвитку комунікативних 

навичок стають завданням кожного вчителя в системі загальноосвітньої школи.  

Особливе місце серед шкільних дисциплін, які безпосередньо формують у підлітків 

уміння спілкуватися, взаємодіяти на рівні діалогу, конструктивно дискутувати, знаходити 

спільну мову у вирішенні поставлених задач, відіграють уроки зарубіжної літератури. 

Сучасна концепція літературної освіти передбачає такий зміст і форми навчання, які 

цілковито слугуватимуть досягненню кінцевої мети – формуванню комунікативності в числі 

інших важливих компетентностей [1]. 

Для успішної реалізації такої мети необхідні певні педагогічні умови: 

- індивідуальний підхід до кожного підлітка; 

- комунікативна спрямованість процесу навчання; 

- гуманістична спрямованість предмета вивчення; 

- створення відповідного комунікативного середовища, орієнтованого на підлітків; 

- поетапність розвитку комунікативних навичок; 

- сприяння адекватній самооцінці підлітка. 

Створенню зазначених умов сприяє і сам зміст курсу зарубіжної літератури, і методи, 

якими доречно користуватися під час проведення уроків. Індивідуальний підхід до здобувача 

освіти може полягати в оцінці його власних, відмінних від усталених, але аргументованих 

тверджень щодо подій, про які йдеться у художньому творі, героїв, чиї вчинки можна 

тлумачити по-різному, висновків, до яких приходе свідомий читач. Схвальною в такому 

випадку може бути оцінка лише того висловлювання (усного чи письмового), яке складене 

на високому мовному рівні (демонструє достатній лексичний запас мовника, уміння 

послідовно, логічно, аргументовано доводити думку). Бажання підлітка висловити свою 

власну думку і таким чином самоствердитися спонукає його до вдосконалення 

комунікативних навичок, інакше його не почують, не зрозуміють, не сприймуть, відповідно – 

не визнають його право на індивідуальність. 

Комунікативна спрямованість процесу навчання літературі досягається різними 

методами, особливу роль серед яких відіграє метод діалогу. Методичний пошук та 

дослідження такого питання проводилося у різних напрямках. Та на сучасному етапі 

вивчення зарубіжної літератури доречними є напрямки, що передбачають розвиток 



112 
 

структури навчального діалогу як системи запитань і відповідей (в основі – ідея уроку-

діалогу, запропонована Кургановим С.Ю.) та впровадження методики прогнозованого 

читання (ідея розроблена Лавлінським С.П.) [8; 10]. 

Оволодіння основоположними концептуальними науковими знаннями про діалог 

культур, діалогічне мислення, навчальний діалог відкрило високоефективні шляхи 

формування досвідченого читача, здатного зрозуміти і опанувати цінності, притаманні 

авторові як представникові чужої культури. В науковій праці «Естетика словесної творчості» 

Бахтін М.М. зазначав: «Чужа культура лише в очах іншої культури розкриває себе повніше, 

глибше… Ми ставимо нові питання чужій культурі, які вона сама не порушувала. Ми 

шукаємо в ній відповіді на ці питання, і чужа культура відповідає нам, розкриваючи нові свої 

грані. Під час діалогічної зустрічі вони не зливаються і не змішуються…, вони взаємно 

збагачуються» [4]. 

Основою навчального діалогу на уроці літератури є герменевтичний спосіб навчання. 

Герменевтика як теорія та мистецтво інтерпретації, тлумачення текстів, вчення про 

розуміння смислів містить у собі фундаментальні засади діалогічності мислення. Німецький 

філософ Гадамер Г.Г. [7] вважає, що «істину не може пізнати і повідомити хтось один. Усіма 

силами підтримувати діалог, давати можливість сказати своє слово і тому, хто мислить 

інакше, вміти сприймати те, що він вимовляє, – ось у чому душа герменевтики». 

У цьому слід вбачати суть справжнього уроку зарубіжної літератури. На такому уроці 

зберігається увага до кожного вимовленого слова, чужої думки, продуктивні творчі 

суперечки приводять учнів до адекватного розуміння суті художнього твору, що вивчається. 

Структура уроку, побудованого на навчальному діалозі, наштовхує учнів на порушення 

глобальних та особистісних проблем та узагальнень, бажання подумки зіставляти 

особливості різних культур, часових логік. І не просто осмислювати, а самому моделювати 

їх, з’єднувати у мовному контексті, але обов’язково у рамках художньої реальності. Праці 

Бахтіна М.М., Гадамера Г.Г., Біблера В.С., Курганова С.Ю. [4; 5; 7; 6; 9] дають потужний 

поштовх до практичного застосування їхніх ідей в організації уроку, заснованого на 

навчальному діалозі. 

Головне завдання навчального діалогу на уроці літератури збігається з 

найважливішою метою герменевтики: наблизитися до розуміння чужої свідомості. 

«Побачити і зрозуміти автора – означає побачити і зрозуміти іншу, чужу свідомість і її 

світ…», – писав Бахтін М.М. [4]. 

Не варто забувати і про те, що для митця завжди важлива орієнтація на іншу 

свідомість (читача, слухача, співрозмовника). Ця думка була неодноразово висловлена 

відомими філософами, мистецтвознавцями, критиками. Наприклад, великий Монтень назвав 

читача «розгадувачем чужих таємниць». Письменник Тинянов Ю.Б. писав: «Читач, введений 

у літературу, стає тим літературним двигуном, якого тільки й бракувало для того, щоб 

зсунути слово з мертвої точки».  

Важливу роль діалогу як роздуму, як засобу пошуку істини надавав Бахтін М.М. [4], 

підкреслюючи, що під час пояснення важлива лише одна свідомість, а для розуміння – дві 

свідомості, два суб’єкти (автор і читач), що ведуть діалог про третю – героя та світ навколо 

нього. Саме таким чином реалізуються як вузькі предметні компетентності (уміння в діалозі 

з автором твору, учителем-наставником, однолітками-учнями з’ясовувати ідеї творів, 

аналізувати вчинки героїв, вдосконалювати мовні навички), так і загальні, зокрема 

комунікативні, які спрямовані на вміння домовитися, співпрацювати, дійти єдиної 

конструктивної думки у вирішенні проблеми.  

Предмет навчання зарубіжній літературі в основі своїй має гуманістичне 

спрямування, яке є необхідною умовою успішної соціалізації. Виховання засобами 

літератури загальнолюдських цінностей, таких як толерантність, рівність, значущість 

людського життя, сприяє виробленню комунікативних навичок, неможливих без готовності 

приймати вибір іншої людини, розуміти протилежні власним погляди, цінувати життя.  
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Аналізуючи вчинки героїв художніх творів, передбачених програмами, підлітки 

мають змогу зрозуміти, як поведінка людини може вплинути не тільки на її власну долю, а і 

на життя оточуючих. У дискусіях читачів, які висловлюють різні погляди на сюжетні 

перипетії, і може визріти ідея, до якої підводить читача автор твору, яку допомагає зрозуміти 

вчитель. Та якщо цю ідею просто проголосить педагог, її можуть «не почути» учні, або не 

погодитись з нею, оскільки підлітковому віку властиве бажання діяти всупереч, бути 

оригінальним і неповторним, не коритися усталеним і традиційним поглядам.  

Саме можливість на уроці літератури вступати у діалог (комунікувати) з носіями 

інших думок, або знаходити підтримку власних ідей у висловлюванні інших учасників 

діалогу (вчителя, учнів) і є створенням комунікативного середовища, сприятливого для 

розвитку комунікативних навичок. Інші шкільні дисципліни в більшій чи меншій мірі також 

мають у своєму арсеналі засоби для формування комунікативних навичок у здобувачів 

освіти, проте переваги уроків зарубіжної літератури в цьому напрямку беззаперечні.  

Трактування прочитаного у художньому творі має значно більше свободи, аніж 

пояснення історичних подій, завжди зав’зане на ідеології, і тим більше виграє у порівнянні з 

природничими і математичними законами, пояснення яких спирається на фундаментальні 

речі. Тож у царині створення сприятливого комунікативного середовища уроки зарубіжної 

літератури конкурентів не мають.  

Вони дають змогу не тільки вільно висловлюватися відповідно до власних 

переконань, а і помітно розширюють горизонти комунікації, оскільки пропонують дуже різні 

з точки зору епох, ментальностей, звичаїв і традицій погляди на життя. Тим самим готують 

особистість до взаємодії з іншими не тільки на рівні друзів, колег, а і з спільнотами на рівні 

держави, міжнародному рівні.  

Готовність до глобальної взаємодії формується поступово, починаючи з уміння 

переконливо і грамотно висловлювати власні думки, комунікувати на рівні соціальної групи 

(родини, класу, колег) і закінчуючи усвідомленням власної значущості, яка підтверджується 

досягненнями у житті. На етапі підліткового віку може спостерігатися весь ланцюжок 

взаємопов’язаних факторів, які в результаті дадуть зрілу особистість, готову до взаємодії, а 

значить, цілком соціалізовану і самостверджену у власній значущості для суспільства. 

Психологічні аспекти проблеми формування комунікативних навичок пов’язані 

передусім з такими базовими поняттями, як спілкування та взаємодія. Не останню роль 

відіграють і здібності. Андрєєва Г.М. визначає спілкування як процес взаємодії між кількома 

особами, який полягає в обміні інформацією не тільки пізнавального, а і емоційно-

оцінювального характеру, під час якого суб’єктивний світ однієї людини стає прийнятним 

для іншої.[3]  

Комунікація визначається як поняття синонімічне до спілкування, проте 

масштабніше. Воно включає в себе обмін досвідом на рівні соціальної системи, чим і 

забезпечує нагромадження і передачу досвіду наступним поколінням, розподіл праці, 

управління, трансляцію культури.  

Багатосторонній підхід до процесу освіти у суспільстві, коли взаємодіють знання 

психології особистості, методик викладання та галузеві знання, дає змогу отримувати 

якісний кінцевий «продукт» – компетентну, конкурентно спроможну особистість, здатну до 

взаємодії та створення суспільних благ і цінностей. Лише в розумінні цього тісного 

взаємозв’язку психологічного, методичного та наукового факторів полягає майбутній успіх 

навчання будь-якому предмету.  

Результат літературної освіти – не просто сума знань підлітків про письменників та 

художні твори, написані в різні часи різними мовами, це уміння здобувача цієї освіти 

використати їх для формування своєї життєвої позиції, свого світогляду, для усвідомлення 

своєї соціальної ролі. Без навичок комунікації такої мети досягти неможливо. Тож уроки 

зарубіжної літератури стануть ефективними лише в тому випадку, коли будуть враховані не 

тільки цілі та завдання предмета, а ще й шляхи їх досягнення: через формування 
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комунікативних навичок до соціалізованого в повній мірі, свідомого, інтелектуального 

читача, значущої складової цивілізованого суспільства.  

Висновки. Теоретичні напрацювання та практика останніх десятиліть (накопичений 

досвід викладання предмета зарубіжної літератури) переконливо свідчать про те, що 

формування комунікативних навичок у підлітків на уроках зарубіжної літератури може 

слугувати одночасно як засіб досягнення мети (отримання певних знань), так і мати 

зворотній зв’язок (засобами літератури всіляко сприяти формуванню комунікативних 

навичок, необхідних для успішної соціалізації). Метод діалогу, описаний у статті, є одним із 

найефективніших методів викладання предмета з точки зору формування комунікативних 

навичок. Знання особливостей вікової психології здобувачів освіти – неодмінна умова 

результативності і процесу навчання, і кінцевої освітньої мети. 
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РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я 

ДІТЕЙ РІЗНОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Актуальність дослідження полягає в тому що – здоров’я дитини більш, ніж на 50% 

визначається умовами і способом життя, тобто більша частина залежить від правильної 

організації рухової активності. Рухова активність є безумовною складовою життя кожного 

школяра. Організована рухова активність в подальшому сприяє веденню здорового способу 

життя, що, своєю чергою, позитивно впливає на загальний рівень самопочуття; профілактику 

неінфекційних захворювань; зменшення впливу шкідливих звичок на організм, кількості 

асоціальних проявів та депресій. Саме достатній руховий режим забезпечує потрібний рівень 

реакцій організму дитини на вплив чинників зовнішнього й внутрішнього середовищ. 

Оптимальна рухова активність виконує роль своєрідного регулятора росту та розвитку 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1fe82d79202.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
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молодого організму, є необхідною умовою для становлення та удосконалення дитини, як 

біологічної істоти та соціального суб’єкта. 

Мета статті – розкрити важливість підтримання рухової активності для всебічного 

розвитку дитини різного шкільного віку на уроках фізичної культури.  

Виклад основного матеріалу. Оскільки в умовах активного впровадження 

комп’ютерних технологій різко знизилася рухова активність як дітей, так і дорослих, 

особливо це актуально для молоді. І, як наслідок, підвищився відсоток дітей з ослабленим 

здоров’ям. 

Перебороти негативні наслідки, обумовлені зниженням рухової активності, можна 

лише за допомогою раціональної системи (оптимального) рухового режиму. Індивідуально 

для нормального розвитку й функціонування організму, збереження здоров’я кожної дитини 

необхідний певний діапазон рівня рухової активності. Мінімальний рівень дає змогу 

підтримувати функціональний стан організму учня. 

Важливою складовою рухової активності є фізичні навантаження, що пов’язані з 

роботою м’язів скелета, зміною фізичної активності організму та витратою енергії на окремі 

фізичні зусилля. Рухова активність охоплює різноманітну поведінку людини, яка пов’язана 

із: переміщенням з одного місця на інше, щоденною діяльністю, професійною сферою, 

наукою, навчанням, відпочинком, заняттями спортом та ін.  

Загалом вона може проявлятися у різних формах та виконувати різні функції. Відомо, 

що організм людини у відповідь на фізичне навантаження реагує не однією якою-небудь 

реакцією, а цілим рядом біохімічних, морфологічних та фізіологічних процесів. Під час 

фізичного навантаження за рахунок функціональних можливостей організму людини 

відбуваються термінові адаптаційні зміни (термінова адаптація). При багаторазовому 

повторенні термінових адаптаційних процесів структурні і функціональні можливості 

людини розвиваються (довготермінова адаптація). Тому систематичні оптимальні для 

кожного віку заняття фізичними вправами дозволяють покращити функціональний стан 

багатьох систем організму, віддалити інволюційні процеси, знижують ризик виникнення 

багатьох захворювань, зокрема серцево-судинних. 

Протилежністю рухової активності є малорухливий спосіб життя, що 

характеризується відсутністю фізичної активності або незначною її інтенсивністю. До 

малорухливого способу життя можна віднести перегляд теле-візійних програм, читання, 

роботу за комп’ютером тощо. Унаслідок недос-татності рухової активності практично 

здорові люди скаржаться на: біль у ділянці серця і спини, порушення сну, послаблення 

ініціативності, зниження концентрації уваги, підвищення нервово-емоційного збудження. 

Розвиток фізичного потенціалу відбувається протягом всього життя людини. Так, зокрема, у 

дитинстві та молодому віці рухова активність має наступні функції: 

Стимулювання та підтримання розвитку організму: 

– фізичного – стимулює зростання тіла (зокрема через механічний натиск на хрящі 

росту, збільшення вироблення гормонів росту), сприяє розвиткові м’язів і функції кисневого 

забезпечення; 

– інтелектуального – уможливлює пізнання найближчого оточення, предметів, явищ; 

– психічного – створює ситуації, у яких дитина вчиться долати труднощі, переживає 

успіхи та невдачі, справляється із втомою, контролює емоції; 

– суспільного – сприяє формуванню відносин з іншими людьми, умінню 

співпрацювати з ними, вести перемовини, контролювати власні вчинки та дії; 

– моторики – уможливлює підтримку високого рівня справності та рухових умінь, 

завдяки яким дитина може собі зарадити у важких ситуаціях та уникати небезпек. 

Адаптація до різноманітних збудників та змін фізичного середовища (наприклад, змін 

температури, загартовування), а також суспільного середовища. 

Компенсація шкідливих явищ сучасного життя: недостатня рухова активність, що 

пов’язана з навчанням у школі, виконанням домашніх завдань, переглядом телепередач, 

роботою за комп’ютером. 
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Запобігання розладам розвитку та стану здоров’я, особливо повноті та ожирінню, 

розладам рухового апарату, вчасне запобігання остеопорозу, атеросклерозу, захворювання 

яких починається ще у дитячому віці, а клінічні симптоми проявляються в середньому та 

старшому віці. 

Таким чином, фізичне виховання спрямовується на зміцнення фізичного й психічного 

здоров’я, удосконалення професійної діяльності, підвищення працездатності та рухової 

активності. Воно також побудоване на принципах індивідуального підходу, пріоритету 

оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних методів і форм фізичного 

вдоскона-лення притаманного певним віковим групам. 

За допомогою рухової активності можна вдосконалювати функціональні можливості 

організму, підвищуючи його працездатність й опірність до негативних впливів які виникають 

в умовах сучасного життя. У цьому контексті фізичне виховання виконує не тільки 

профілактичну, а й розвивальну функції. 

Хочу зазначити – що для отримання стійкого інтересу школярів до занять обов’язково 

потрібно враховувати стать та вік дитини, диференційний підхід з урахуванням можливостей 

учня, його емоційного стану. Використання інноваційних технологій, нестандартних вправ, 

різноманітні спортивні та рухливі ігри – ось що мотивує учнів до занять спортом. Як показує 

практика, дитину треба зацікавити,знайти той вид рухової активності який більш за все 

підійде їй. Тому треба постійно впроваджувати щось нове, та цікаве. Наприклад, мені до 

вподоби застосовувати методику «Life Kinetik» – цей метод концентрації уваги засобами 

нестандартних вправ дуже цікавий, сприяє розвитку координації, активізує мозкову 

діяльність, знімає емоційне напруження. Також вправи на розвиток координації з 

використанням різних предметів, силові вправи у поєднанні із кардіо навантаженням. 

Цікаво та важливо знати: стан здоров’я людини залежить на 20% від спадковості, на 

10% від рівня медицини, на 20% від стану довкілля, на 50% від способу життя. Тому 

справедливі є ті слова: «Ваше здоров’я у ваших руках».  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ КОМУНАЛЬНОЇ 
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Актуальність дослідження. Дані соціологічних досліджень свідчать про те, що: 

кожен третій випускник школи обирає майбутню професію без урахування власних 

здібностей; діти не знають різноманіття професій та не розуміють, як будувати кар’єру; 

старшокласники та їх батьки обирають закордонну освіту, нехтуючи можливостями в 

Україні; згідно із реформою шкільної освіти, старшокласників розподілятимуть на профільні 

класи, тому важливо завчасно знайомити дітей з професіями. Багато учнів, навіть у 

випускних класах ще не вирішили, ким хочуть стати і на кого йти вчитися далі. На даний 

момент система профорієнтації, яка була створена за радянських часів, стала неефективною, 

деякі ланки старої системи зникли в результаті реформування в освітній галузі. Ситуація є 

складною і викликає багато занепокоєння з боку навчальних закладів, батьків, громадськості. 

Аналізуючи публікації науковців, авторів даного напрямку Мельник О.В., Зінченко В.П., 

Янцур М.С., Липової Л.А., Романчук В.П., Журомської Л.М. а також враховуючи 

багатолітній особистий досвід роботи з учнями 9, 10, 11-х класів, питання профорієнтації 

старшокласників стає дедалі більш актуальним. 

Мета статті – довести до суспільства, службовців, батьків, старшокласників 

інформацію про важливість і необхідність не тільки збереження існуючих навчально-

виробничих комбінатів, але і створення нових. Саме навчально-виробничі комбінати мають 

всі можливості, засоби, багаторічний досвід у допомозі підростаючому поколінню обрати 

професію, знайти своє місце у дорослому житті, можливість реалізувати свої мрії та 

професійні здібності. 

Виклад основного матеріалу. Вибір професії – це одна з важливих складових умов 

людського щастя, усвідомлення своєї корисності для людей або відчуття «маленької 

людини» – гвинтика, виконавця чужої долі. Основна проблема для молоді – це пошук свого 

місця в житті, що тісно пов’язано з обранням майбутньої професії. Вибір професії – це той 

відповідальний рубіж, на якому оцінка своїх індивідуальних особливостей і можливостей 

піддається ретельному оцінюванню.  

КУ «ММНВК» СМР – це перша сходинка до дорослого самостійного життя та вибору 

професії. КУ «Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат» СМР – це навчальний 

заклад, який забезпечує потреби учнів загальноосвітніх шкіл міста Сум у допрофесійній 

(«Основи Web-дизайну та Web-програмування», «Гувернер», «Слюсар механоскладальних 

робіт») та професійній підготовці за професіями: («Водій автотранспортних засобів категорій 

«В», «С»», «Секретар керівника (підприємства, установи, організації)», «Кухар»). 

Для проведення профорієнтаційної роботи у комбінаті є нормативно-правова 

документація з профорієнтаційної роботи, інформаційні стенди, професіограми, буклети та 

інформаційні матеріали про навчальні заклади України; відеофільми за різними напрямками 

професійної підготовки, література, папки з матеріалами для проведення бесід, 

діагностування, анкетування, консультацій. 

Вся робота з професійної орієнтації в навчальному закладі організована як система 

організації та проведення навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями 

необхідних знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного вибору 

професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій, а також свої 

професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку. 
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Профорієнтаційна робота у комбінаті складається з таких компонентів: професійна 

інформація, професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір, 

професійна адаптація. 

Професійна інформація дає змогу школярам ознайомитися з різними профілями та 

професіями комбінату, зі змістом трудової діяльності в галузі кожної з них, з вимогами, які 

ці професії висувають до людини, де ними можна оволодіти. Завдяки такій допомозі учні 

виявляють свої індивідуальні схильності, психофізіологічні можливості, вміння зіставити їх 

із вимогами професії. Необхідні знання школярі 9, 10, 11-х класів отримують під час 

проведення класних годин, уроків зі спецдисциплін на базі КУ «ММНВК» СМР, у ході 

ознайомлення з професіограмами, перегляді відеоматеріалів, інформації, яка надається під 

час виступів на батьківських зборах. 

Професійна діагностика організована і проводиться як система психологічного 

вивчення особистості з метою виявлення її професійно значущих властивостей і якостей. 

Матеріальне забезпечення комбінату, наявність різноманітних тестів як в друкованому, так і 

в електронному вигляді дають змогу виявити важливі якості, схильності кожного учня до тієї 

чи іншої професії, порівняти їх із вимогами, які ставить професія до людини, допомогти 

підростаючому поколінню зробити правильний професійний вибір. 

Методистом з професійної орієнтації, вчителями, майстрами виробничого навчання 

комбінату проводяться професійні консультації, під час яких учням надається науково 

обґрунтована допомога щодо найоптимальніших для особистості напрямів і засобів 

професійного самовизначення. 

Професійна адаптація здійснюється у 10-11-х класах, коли учень уже обрав професію і 

перебуває на стадії оволодіння нею. Під час занять з виробничого навчання відбувається 

пристосування кожного учня до професійної діяльності, її умов; досягнення бажаної 

продуктивності праці й відповідності між професійними намірами, інтересами, якостями 

особистості та вимогами до діяльності.  

Профорієнтаційна робота у комбінаті здійснюється по заздалегідь розробленому 

плану. План профорієнтаційної роботи є необхідним інструментом керування цією 

важливою сферою діяльності комбінату і ґрунтується на завданнях, що стоять перед 

педагогічним колективом, а також визначає оптимальні способи реалізації системи заходів 

профорієнтаційного характеру. 

У плані КУ «ММНВК» СМР передбачені такі напрямки: 

1. Організаційно-методична робота. Загальні питання профорієнтаційної роботи. 

2. Робота з учнями шкіл, батьками і громадськістю. 

3. Профорієнтація учнів 8-9 класів шкіл. 

4. Робота з учнями КУ «ММНВК» СМР, профорієнтація учнів 10-11-х класів. 

5. Спільна робота КУ «ММНВК» СМР, закладів професійно-технічної освіти, 

Міського центру зайнятості. 

До основних форм ознайомлювальної профорієнтаційної роботи, за допомогою яких 

здійснюється професійна освіта й професійне виховання школярів у комбінаті, відносяться: 

інформаційні уроки профорієнтаційного спрямування; бесіди, виховні години , години 

спілкування; семінари, екскурсії на підприємства й у професійні навчальні заклади; зустрічі з 

представниками професій.  

Загальноосвітня школа надає дуже багато теоретичних знань, але нажаль, не дозволяє 

швидко пристосуватися до реального життя. Наш комбінат дає можливість випускникам 

шкіл знайти своє робоче місце. 

Аналізуючи реальні розповіді наших випускників, комбінат дійсно надає можливість 

зорієнтуватись у житті, знайти роботу за покликанням, працевлаштуватись. Багато учнів 

після отримання професії, знаходять своє робоче місце, працюючи водіями, кухарями, 

гувернерами, секретарями керівників. Значна частина випускників продовжує навчання у 

вищих навчальних закладах, використовуючи набуті професійні знання та навички, водночас 
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поєднуючи навчання з роботою, підробляючи на кафедрах, в офісах, в ресторанах, кафе та 

інших закладах. 

Робота з профорієнтації школярів в КУ «ММНВК» СМР здійснюється в три етапи.  

На першому етапі профорієнтаційна робота проводиться з учнями 9 х класів шкіл 

міста з метою виявлення та формування інтересів і нахилів до певного виду праці, галузі 

економіки і визначеної професійної діяльності. Кожний з випускників основної школи 

повинен визначитися у виборі шляху подальшої освіти. В КУ «ММНВК» СМР є можливості 

повніше враховувати різноманітні інтереси і нахили учнів стосовно їх трудової підготовки, 

так як навчання тут проводиться за багатьма профілями. Але для того, щоб ці можливості 

були реалізовані, необхідно поряд із профорієнтацією проводити і цілеспрямовану виховну 

роботу. Учням необхідно розкрити саму проблему вибору професії, ознайомити їх зі 

спеціальностями, за якими вони можуть навчатися в комбінаті, допомогти їм правильно 

вибрати профіль трудового навчання.  

Найдієвішою формою профорієнтаційної роботи з учнями 9-х класів є екскурсія в КУ 

«ММНВК» СМР. У ході її учні знайомляться з кабінетами і лабораторіями, спостерігають за 

роботою своїх старших товаришів (учнів 10 11 х класів), одержують наочне уявлення про 

обладнання, пристрої, інструменти, якими користуються старшокласники. Учням 9 х класів 

цікаво й доступно розповідають про зміст праці і вимоги, які висуваються тими 

спеціальностями, якими можна опанувати в комбінаті.  

З метою донесення більш детальної інформації про КУ «ММНВК» СМР до вчителів 

шкіл, класних керівників 9-х класів, проводяться семінари на базі нашого навчального 

закладу. Саме після їх проведення класні керівники розпочинають більш активну 

профорієнтаційну роботу серед своїх учнів, запрошують на класні часи, батьківські збори, 

виявляють бажання прийти на екскурсію в наш навчальний заклад разом зі своїми учнями.  

Особливо велике значення у системі підготовки молоді до майбутньої трудової 

діяльності належить сім’ї, батькам. Так серед учнів 9-х класів було проведено анкетування, в 

якому на запитання: «Хто вплинув на їх професійний вибір?» – 70% учнів відповіли, що 

прислухалися до порад батьків. 

Серед різних форм профорієнтаційної роботи з батьками ми використовуємо такі: 

виступи, бесіди профорієнтаційного характеру з батьками учнів 9 х класів, які проводимо на 

базі шкіл під час шкільних батьківський зборів; зустрічі батьків із вчителями, майстрами 

виробничого навчання КУ «ММНВК» СМР з метою ознайомлення з професійними 

напрямками, за якими відбувається підготовка учнів 10-11-х класів, умовами навчання, 

матеріальним забезпеченням навчального процесу протягом року; профорієнтаційні 

екскурсії для батьків учнів 9 х класів у навчальний заклад, де будуть навчатися їхні діти; 

індивідуальні консультації з батьками. 

Інтереси учнів і плани батьків рік у рік змінюються, як змінюються й поняття 

престижності професії в самому суспільстві. Як свідчить досвід, не всі учні йдуть до ЗВО 

навчатися за природничо-математичним чи технологічним напрямом. Не всі можуть 

працевлаштуватися, здобувши професію. Тому перед нами постало завдання: дати учням 

можливість вивчити свої особисті профорієнтаційні потреби, обрати напрям свого навчання, 

а батькам замислитись про реальні можливості й здібності їхніх дітей. Для цього відбираємо 

й удосконалюємо методи анкетування, ведемо роботу з профорієнтації, вивчаємо успішність, 

темперамент дитини, поновлюємо матеріальну і технічну базу профілів, налагоджуємо 

зв’язок нашого навчального закладу зі школами міста. 

Ефективність профорієнтаційної роботи з учнями на цьому етапі у значній мірі 

залежить від її своєчасності і систематичності. Передовий досвід з організації професійної 

освіти в КУ «ММНВК» СМР у процесі навчальної і позакласної роботи зі школярами 9-х 

класів показує, що ця категорія учнів, прийшовши до комбінату в 10-му класі, швидше 

адаптується, успішніше й обґрунтованіше вибирає профіль трудового навчання, одержує 

більш високі трудові уміння і навички.  
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Другий етап профорієнтаційної роботи розпочинається з першого дня перебування 

учнів 10-х класів в комбінаті і продовжується протягом першого місяця навчання. Він 

полягає в подальшому розвитку і поглибленні професійних інтересів школярів. Так як вибір 

учнями 9-х класів профілю трудового навчання не завжди буває досить продуманим і вірним, 

не завжди відповідає стану здоров’я, нахилам і здібностям, то учням 10-х класів на цьому 

етапі надається можливість змінювати профіль трудової підготовки. Тому на початку 

навчального року зі школярами проводяться докладні бесіди й екскурсії на всі профілі 

навчання комбінату. Ці бесіди допомагають учням остаточно вибрати профіль трудового 

навчання в комбінаті. Завершується цей етап укомплектуванням навчальних груп і 

закріпленням їх за майстрами комбінату на весь період навчання. 

Третій етап профорієнтаційної роботи є самим тривалим і вирішальним, так як він 

пов’язаний з участю учнів у навчально-продуктивній праці протягом усього періоду 

перебування їх у комбінаті. На цьому етапі проходить адаптація учнів 10-х класів до умов і 

змісту занять в КУ «ММНВК» СМР, учні поглиблено знайомляться із системою і змістом 

роботи з відповідного профілю чи професії. Основне завдання профорієнтаційної роботи на 

цьому етапі полягає у формуванні в старшокласників готовності до праці з конкретної 

спеціальності в сучасних умовах. Така готовність повинна ґрунтуватися на політехнічній 

спрямованості трудового навчання, виховання і профорієнтації. Вирішення вищевказаного 

завдання відбувається в процесі теоретичних занять, під час виконання лабораторно-

практичних робіт, у ході виробничих екскурсій, у процесі продуктивної праці. 

Досвід показує, що з метою розвитку учнівської творчості, підвищення рівня 

навченості учнів, професійної орієнтації та популярності професії, проведення екскурсій на 

виробництво є одним із ефективних методів пропагування майбутньої професії, розвитку та 

максимального розкриття можливостей дитини. 

Систематично разом із вчителями та майстрами виробничого навчання організовуємо 

та проводимо екскурсії до: їдальні «Насосенергомаш», ресторану «Ювілейний», «Стумарі», 

«Козачок», ресторану-пивоварні «PORT ROAL», Сумського обласного спеціалізованого 

будинку дитини для дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей-

інвалідів. Це дає змогу учням порівнювати умови праці кухарів, вихователів, співставити 

рівень оснащення підприємств обладнанням, устаткуванням, визначати тип підприємства та 

рівень обслуговування населення. Учні з цікавістю спостерігають за роботою професіоналів, 

ставлять запитання, отримують відповіді, мають змогу самостійно попрацювати з 

устаткуванням, ознайомитись з вимогами до майбутньої професії, відчути на собі всю 

відповідальність за обрану, спілкуються із малюками, вихователями Сумського обласного 

спеціалізованого будинку дитини для дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-

сиріт, дітей-інвалідів. 

Протягом багатьох років між нашим закладом та закладами освіти міста такими як: 

Сумським національним аграрним університетом, Сумським державним університетом, 

Сумським центром професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг, Сумським вищим 

професійним училищем будівництва та дизайну, Сумським СЦПТО харчових технологій 

торгівлі та ресторанного сервісу існують тісні зв’язки. 

Наші учні відвідують ці навчальні заклади з метою отримання інформації для 

подальшого навчання за обраною професією та підвищення своєї фахової майстерності. 

Знайомство з цікавими людьми – професіоналами своєї справи – заохочує учнів до творчого 

саморозвитку, набуття певних навичок та знань, які знадобляться їм у майбутньому, 

розвитку їх пізнавальної активності, бажання наслідувати дослід фахівці. 

Для учнів викладачами університету та коледжу, на базі СНАУ та Сумського центру 

ПТО харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу проводяться майстер-класи. 

Знайомство з цікавими людьми – професіоналами своєї справи – заохочує учнів до творчого 

саморозвитку, набуття певних навичок та знань, які знадобляться їм у майбутньому, 

розвитку їх пізнавальної активності, бажання наслідувати дослід фахівці. Про ефективність 

таких заходів свідчить те, що учні виявляють бажання продовжити навчання в стінах 
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Сумського СЦПТО харчових технологій торгівлі та ресторанного сервісу та мають намір 

вступити до СНАУ. 

У трудовому навчанні, якщо воно проходить в органічній єдності із суспільно-

корисною, продуктивною працею, професійна орієнтація здійснюється насамперед через 

саму працю, через організацію ознайомлювальної роботи з виробництвом і професіями 

завдяки проведенню виховної роботи, вивчення і консультування учнів. Це підтверджує 

багаторічна педагогічна практика і наука. Саме праця є головним у профорієнтаційній 

роботі, а якщо вона правильно організована, задовольняє усім вимогам педагогіки, то в учнів 

буде сформовано належне ставлення до працівника, який займається цією працею. 

Протягом 23-х років між нашим навчальним закладом та Міським центром зайнятості 

існує тісна співпраця, яка дає гарні результати. 

Кожний рік учні відвідують «Ярмарок професій», який проводить Міський центр 

зайнятості. На ньому учні більш детально знайомляться з професіями, мають змогу 

поспілкуватися зі студентами і наочно побачити результати праці своїх ровесників. 

В минулому навчальному році Державною службою зайнятості була запущена 

Платформа з профорієнтації та розвитку кар’єри «Моя професія: консультативна мережа». Її 

мета - надання послуг з профорієнтації у дистанційному режимі. 

В рамках цієї платформи старшокласникам були запропоновані тести, які 

допомагають визначити: швидкість мислення, аналітичні здібності, здатність до логічного 

мислення, лідерські та управлінські якості, стресостійкість та адаптивність, здатність до 

командної роботи, емоційний інтелект, яка сфера підходить, комунікаційні та організаторські 

здібності, здатність до підприємницької діяльності, орієнтацію на результат чи процес. Такий 

широкий набір профорієнтаційного інструментарію дозволяє пізнати себе якнайкраще та 

надає можливість рухатись далі в професійному розвитку. Проходження тестів допомагає 

школярам визначити свої здібності й обрати ту професію, до якої є схильності.  

Можливість пройти тестування надавалося кожному учню в стінах нашого 

навчального закладу. В кінці тестування кожний старшокласник отримав роздрукований звіт, 

в якому надавалася характеристика здібностей учня до професій, які цікавили дану особу та 

оцінювалися психологічні схильності до виконання даних професійних обов’язків. 

Тестування пройшли 85% учнів технологічних класів. Кожний старшокласник отримав 

рекомендації щодо професій, де він зможе розкритися та реалізувати себе найкраще. 

В 2018-2019 навчальному році в закладах загальної середньої освіти міста Суми з 

ініціативи нашого навчального закладу стартував профорієнтаційний проект «Карта 

професій». В рамках проекту була розроблена програма занять «Бесіди про кар’єру» для 

учнів 5-10-х класів. 

Проект «Карта професій» має на меті допомогти школярам пізнати світ професій, 

дослідити свої здібності, можливості, розвивати їх у потрібному напрямку, навчитися 

планувати свою кар’єру та втілювати свої мрії в життя. 

До проекту долучилися заклади загальної середньої освіти міста: № 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 та КУ Піщанська загальноосвітня школа ступенів м. 

Суми, Сумської області. Методистом з професійної орієнтації був проведений перший 

модуль програми серед учнів 5 х класів вищезазначених шкіл. Матеріали для проведення 

наступних занять та методичні рекомендації були передані класним керівникам. 

П’ятикласники із задоволенням взяли участь у запропонованому проекті. Після 

проведеного опитування стало зрозумілим, що для переважної більшості учнів він став 

цікавим і пізнавальним, запам’ятався цікавими видами роботи і вправами, діти мали змогу не 

лише отримати корисну інформацію, а й креативно і творчо проявити себе, поділитися своїм 

досвідом та планами на майбутнє. 

Протягом занять діти визначили для себе, що професія має приносити задоволення, 

більшість зазначили важливість високої заробітної плати. Також важливе значення, як 

зазначають учні, має для них престижність професії. 
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Переважна більшість учнів висловили зацікавленість у подальшій роботі над такими 

проектами, визначили їх важливість при виборі майбутньої професії. Даний проект 

допомагає учневі заздалегідь визначитися у своїй професійній спрямованості, зробити вибір 

та в майбутньому відчути щастя життєвої реалізації, розкрити свій потенціал, правильно 

обрати для себе життєві орієнтири, визначити перспективи та цілі на майбутнє 

В 2017-2018 навчальному ріці наш навчальний заклад прийняв участь у міському 

заході «Крок до кар’єри» у рамках Всеукраїнського проекту «День кар’єри». Захід мали 

можливість відвідати учні загальноосвітніх навчальних закладів. Наш навчальний комбінат 

презентував напрямки за якими ведеться професійна підготовка учнів 10-11-х класів. 

У 2019-2020 навчальному році для учнів 10-11-х класів був проведений національний 

урок «Моє майбутнє в Україні». Відбулася відверта та корисна бесіда про те, в якій професії 

бачать себе діти. Учні аналізували причини, що впливають на зміни в світі професій. Під час 

«Мозкового штурму» старшокласники склали власний список актуальних професій, зробили 

колаж «Професія зараз та через сім років». За допомогою колажу уявляли свій образ у 

професії. Наступним кроком до здійснення мети буде написання мотиваційного есе про свою 

кар’єру. 

Висновки. Усвідомлений вибір професії це найважливіша складова життєвого успіху 

випускника. І лише школа разом з КУ «ММНВК» СМР здатні створити умови школярам для 

вільного, свідомого, самостійного вибору майбутньої професії. Навчально-виробничий 

комбінат, як дуже вдала форма трудової підготовки і професійної орієнтації 

старшокласників, має у своєму розпорядженні всі можливості й умови для того, щоб 

допомогти учням розібратися у величезному світі сучасних професій і спеціальностей, 

пізнати і вибрати одну-єдину професію, яка приносила б людині радість і задоволення 

протягом усієї її трудової діяльності, виховувати любов і повагу учнів до праці і людей 

праці, готовність трудитися на благо своєї Батьківщини. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНО-ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 

ІНФОРМАТИКИ 

 

Актуальність дослідження. Причиною появи нових та розвитку існуючих підходів 

до навчання, а саме активного використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у 

освітньому процесі, розвитку проектних технологій називають те, що сучасне покоління 

учнів вже не сприймає технологію лише як окремий процес – для них це частина життя, вони 

максимально використовують її нові можливості. 

Використання комп’ютерно-орієнтованих технологій загалом, як і застосування у 

шкільній практиці різних ігрових методів та проектно-ігрових технологій зокрема, дає 

можливість для кращого, ефективнішого, якіснішого, успішнішого, цікавішого навчання, 

допомагає спрямувати учня вчитися задля себе, здобувати знання та навички, підвищувати 

рівень компетентності для своєї конкурентоспроможності, високої кваліфікації. Водночас, 

проблемним залишається питання правильної організації процесу навчання з використанням 

нових технологій: як, не залишивши поза увагою особистісний розвиток учня та виконання 

навчальних програм і планів, забезпечити високу ефективність здобування та засвоєння 

нових знань, умінь і навичок. 

Мета статті – висвітлити доцільність використання проектно-ігрових технологій та 

організації діяльнісного підходу при викладанні інформатики. 

Виклад основного матеріалу. Дослідженням та використанням ігрових технологій із 

залученням до проектної діяльності школярів на сучасному етапі розвитку освітнього 

простору активно займаються М. Пренскі, Д. Харман. 

Розглядалась ця проблема і в працях древніх філософів, зокрема, Г. Гегеля, 

Г. Сковороди, Ф. Шиллера, гра трактувалась як філософсько-культурний феномен, засіб 

взаємозв’язку людини зі світом. Велике значення ігровим підходам до навчання приділяли 

І. Єрмаков, Б. Ігнатьєв, Є. Кагаров, А. Кікненко, М. Крупеніна, А. Макаренко, О. Пєхота, 

Г. Селевко, А. Сухомлинський, В. Шульгін, Методику соціального проектування в даний час 

впроваджують П. Вербицька, Н. Дементієвська, П. Кендзьор, Н. Морзе, О. Пометун, 

О. Прутченков та інші. 

До проектно-ігрових технологій навчання одні науковці відносять ділову гру, 

розігрування ролей, аналіз конкретних ситуацій, активне програмоване навчання, ігрове 

проектування, інші – диспут, дискусію, ділові та рольові ігри. Суть цих методів у тому, що 

навчання відбувається завдяки взаємодії тих, хто навчається і керує цим процесом. Це 

співнавчання, суб’єктами якого є вчитель і учень. Учитель виступає лише як керівник 

розумової діяльності учнів, спрямовує її, допомагає, використовуючи певні факти, дійти 

самостійно висновків. Залучаючи учнів до діяльності, вчитель скеровує їх на пізнання світу і 
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себе в ньому, організовуючи допомогу, реалізовує важливий підхід у навчально-виховному 

процесі: допомогти учневі, спрямувати його діяльність так, щоб він виконав завдання 

самостійно. Це не просто процес взаємного впливу вчителя і учня, а професійно організована 

пізнавальна активність, що має яскраво виражену соціальну спрямованість. 

Отже, до проектно-ігрових технологій навчання можуть бути віднесені компютерно-

орієнтовані технології та методи навчання, що організовують процес соціальної взаємодії 

учнівського колективу чи групи із соціумом, на підставі якого у школярів виникає певний 

соціальний досвід, формуються нові знання, що виникають як результат залучення учнів до 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності при навчанні інформатики. 

Безперечно використання проектно-ігрових технологій на уроках інформатики має як 

свої переваги, так і недоліки. На відміну від пасивного навчання використання активних 

технологій вимагає значних затрат часу, навіть на незначний обсяг матеріалу, виникають 

складнощі з контролем над обсягом та глибиною засвоєння матеріалом, часом та ходом 

виконання проектних завдань. Водночас, вказується вищий рівень засвоєння навчального 

матеріалу, ніж при пасивному навчанні. 

Використання проектно-ігрових технологій на уроках інформатики повинно 

відповідати наступним вимогам: 

1. Основа навчально-ігрового проекту – вільний творчий вибір учня. 

2. Доступність реалізації завдань, їх варіативність, відповідність віку учня. 

3. Забезпечення поетапного досягнення успіху. 

4. Обов’язковий елемент – елемент змагання, самоконтролю за виконанням завдань. 

5. Результативність роботи, презентація кінцевого продукту, загальне обговорення та 

оцінювання. 

Наприклад, після закінчення вивчення курсу учні працюють над створення 

тематичного проекту для узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок. Тема проекту 

може бути «Фізико-математичний морський бій». У створенні проекту беруть участь всі учні 

класу. Учні об’єднуються у 3 групи, кожна група отримує певне завдання (створення 

невеликого ігрового мініпроекту). Відповідно до кожного завдання додається набір спрайтів 

і сцен, які можна використати в даних проектах. На виконання проекту відводиться три 

уроки. На початку кожного уроку вчитель пропонує учням поділитись своїм баченням 

проектів і результатами, яких вони досягли на певній стадії роботи. Після виконання 

здійснюється захист та оцінювання проектів. 

Такі проекти можна використовувати в позаурочний час на заходах з інформатики, 

математики чи фізики, також безпосередньо на уроках математики, інформатики чи фізики 

як засіб для оцінювання знань учнів з певної теми. Неординарність такого способу 

оцінювання призведе до зацікавлення учнів до уроку. При застосуванні цього проекту для 

оцінювання знань учнів його використовує кожен учень окремо, при цьому вчителеві легко 

виставити оцінку відповідно до кількості набраних учнем балів. 

Результативність та ефективність впливу при вивченні інформатики різних методів та 

прийомів залежить не тільки від знання технології активного навчання, проведення вправ, 

виконання завдань, уміння вчителя інформатики їх застосувати на уроці, а й від доцільного 

вибору кожного виду діяльності, включення його до конкретного етапу уроку.  

Використання проектно-ігрових технологій при вивченні шкільного курсу 

інформатики на практиці забезпечує ефективну організацію процесу навчання та 

самонавчання, реалізацію наступних сфер навчально-виховного процесу: 

– сприяє мотивації до навчання - у цьому аспекті йде мова саме про мотивацію, про 

можливість скерувати діяльність учня у потоці вивчення курсу, про навчання із врахуванням 

індивідуальних особливостей і про навчання із зростаючим рівнем складності завдань; 

– забезпечує залучення учнів до імітацій реальних процесів – використання різних 

видів медіа, можливість повторних тренувань, можливість помилятись без шкоди для свого 

особистісного розвитку, виправляти їх, налагоджувати зворотній зв’язок учасників груп; 
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– обмін отриманим практичним досвідом як результатом діяльності окремих груп – 

даний аспект об’єднує процес здобування знань через залучення до діяльності, роботу в 

емоційно злагодженому колективі, самонавчання, саморозвиток та організація 

взаємонавчання, що підвищує рівень самоорганізації навчання кожного учня. 

Висновки. Шкільна практика показує, що використання проектно-ігрових технологій 

при навчанні інформатики може відігравати позитивну роль тільки тоді, коли вони доцільно 

використовуються як доповнення до всіх інших форм організації навчального процесу з 

врахування індивідуальних вікових особливостей учнів та навчального матеріалу, що сприяє 

адаптації учня у сучасному інформаційному суспільстві. 
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Актуальність дослідження. Найголовнішою проблемою сьогодення є розвиток 

творчого потенціалу особистості людини. Лише завдяки творчій діяльності людей можливий 

розвиток науки, техніки, мистецтва, освіти, державності і всього іншого. Саме завдяки 

творчості можливий будь-який прогрес. Зміни в суспільному житті України потребують 

переорієнтації середньої освіти згідно із сучасними тенденціями духовного, економічного та 

соціального розвитку країни. Для сучасної стратегії розвитку національної школи 

характерним є зростання уваги до особистості школяра, максимального розкриття його 

обдарувань, інтелектуального розвитку, що забезпечує пріоритетність розвитку творчих рис. 

Завдання нової української школи – виховання активної творчої особистості, життєво 

компетентної, конкурентоспроможної, здатної до самовиховання й самоосвіти. 

Мета статті – показати роль використання інноваційних технологій на різних етапах 

уроків інформатики, спрямованих на розвиток інтелектуального та творчого потенціалу. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційні технології є найважливішими 

прикметами XXI століття. У сучасному суспільстві їх використання стає необхідним 

практично в будь-якій сфері діяльності людини. Оволодіння навичками цих технологій ще за 

шкільною партою багато в чому визначає успішність майбутньої професійної підготовки 

нинішніх учнів. Наше життя стало безперервним процесом адаптації, і саме від 

адаптаційного потенціалу особистості у значній мірі залежить її успіх та можливості 

самореалізації. 

Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але й достатній рівень життєвої 

компетентності, сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть знайти своє 
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місце у житті, визначитися з колом своїх інтересів та уподобань, стати активним членом 

суспільства і щасливою впевненою у власних силах людиною. А така людина творча, гнучка, 

креативна, здатна до генерування і використання нових ідей, задумів, підходів та рішень, яка 

володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на 

досягнутому, сміливістю мислення. 

Головна мета школи – дати можливість виявити й розвинути творчі сили дитини, яка в 

майбутньому має бути успішною. Нова школа – школа творчості та успіху. 

Завдання вчителя – створити умови для утвердження атмосфери творчості, допомогти 

учневі знайти себе в житті, а навчально-виховну діяльність спрямувати на створення такої 

системи співпраці, головна мета якої – максимальний розвиток творчих здібностей дитини. 

У книзі «Сто порад учителю» В. Сухомлинський зауважив: «Немає абстрактного 

учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили 

й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці…». 

Свою діяльність планую таким чином, щоб задовольнити потреби та інтереси як 

кожної окремо дитини так і класу в цілому. Тому помітний ріст і розвиток здібностей та 

інтересів учнів, її рух вперед. 

А цьому передує систематичне спостереження, взаємодія з учнями, підтримка і 

похвала за найменші прояви успіху. У роботі намагаюся уникати негативних емоцій та 

оцінок, а частіше даю можливість учню усвідомити свою значущість та віру в перемогу. 

Клас – це передусім конкретні діти зі своїми глобальними проблемами. Саме такий 

підхід до організації навчання дає можливість мені спрямувати роботу на розвиток творчих 

здібностей, вирішувати проблеми перерозподілу часу на реалізацію освітніх програм у нових 

умовах навчання. 

Розвивати творчий і інтелектуальний потенціал можна по-різному. Окремі учні 

(обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і 

удосконалюють свої здібності, щоб вони стали творчими. Але для розвитку творчого і 

інтелектуального потенціалу більшості школярів важливою є саме роль учителя. 

Одночасний контакт учня з різними видами діяльності, об’єднаних однією тематикою, 

забезпечує систематичне, цілісне сприйняття світу, емоційне благополуччя, збагачує досвід 

учнів, спонукає до самореалізації. 

Найефективнішим засобом досягнення поставленої мети є інноваційні технології. 

Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, створює ситуацію 

успіху, сприяє повноцінній діяльності кожної дитини. 

Але, на мою думку, серед всього розмаїття інноваційних технологій, сучасний педагог 

повинен вибрати те «зерно», що дасть змогу створити свою міні-методику. А у творчого 

вчителя й учні прагнуть до творчості. 

У своїй роботі намагаюся поєднувати різні методи, прийоми та технології. 

А саме: 

- технологію інтерактивного навчання; 

- групову (колективну) технологію; 

- проектну технологію. 

Упровадження інтерактивних технологій не самоціль, а засіб порозуміння, зняття з 

душі дитини почуття страху, зробити її розкутою, навіяти впевненість у своїх силах, 

налаштувати на успіх, виявити здібності та творчість. 

У своїй діяльності я використовую такі інтерактивні методи та прийоми навчання: 

- «Мікрофон» (учні швидко по черзі висловлюються з приводу проблеми, передаючи 

один одному уявний «мікрофон»; один учень може почати відповідь, а інший – доповнює, 

завершує відповідь); 

- «Незакінчене речення» (учням пропонується перелік визначень, або тез у вигляді 

незакінчених речень та перелік відповідей; діти повинні встановити відповідність між 

першим та другим списками, або така робота може проходити без варіантів відповідей, де 

діти повинні просто завершити тезу); 
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- «Мозковий штурм» (учні по черзі висловлюють свої думки з приводу поставленого 

питання); 

- метод «Прес» (використовується у випадках, коли виникають суперечливі думки з 

певної проблеми і учневі потрібно посісти чітко визначену позицію з обговорюваної 

проблеми та аргументувати її; метод дає можливість формулювати та висловлювати свою 

думку з дискусійного, проблемного питання аргументовано, чітко, стисло); 

- «Навчаючись учу» (кожен учень отримує картку з частиною інформації з даної теми, 

опрацьовує її, доповідає однокласникам і вислуховує їх розповіді); 

- «Дерево знань» та ін. 

Психологи запевняють, що під час занять учні повинні спілкуватися один з одним, 

перемовлятися, обмінюватися думками. Тільки в такий спосіб учень набуває самоповаги, 

самобутності, активізується його пізнавальна і творча діяльність. В противному разі, дитина 

виростає несамостійною, схильною лише повторювати почуте від учителя і не шукати 

власної точки зору. В процесі співпраці виробляються правила спілкування, які зберігаються 

і в поведінці вже дорослої людини. А цю мету можна досягти використовуючи, в першу 

чергу, роботу в групах. 

Організовуючи роботу учнів у групах, кожен виконує конкретне навчальне завдання – 

однакове для всіх груп чи різне.При цьому можна передбачити не лише спільну роботу в 

одній групі, а й між групову взаємодію. Таким чином кожен з учнів має змогу виступити як у 

ролі вчителя, так і в ролі учня. Це сприятливі умови для розвитку самореалізації учня і дає 

змогу відчути кожному учню свою самоцінність. 

А дитина з позитивною самооцінкою: 

- відчуває себе значимою і потрібною; 

- відкрито виявляє почуття; 

- чесна, терпима, співчутлива; 

- вміє приймати самостійні рішення; 

- не впадає у відчай при невдачах; 

- поважає і цінує думку інших людей; 

- спроможна зробити вибір; 

- довіряє людям; 

- вірить в успіх; 

- цікавиться, задає питання. 

Моя роль у цей час полягає в створенні позитивних реакцій в групі на виступи дітей, у 

підтримці природо відповідної поведінки дитини та в стимулюванні партнерського навчання. 

Часто використовую такі прийоми роботи в парах, як: «Взаємоінтерв’ю», «Ти мені – я 

тобі», «Взаємоперевірка». Дієвим є використання різноманітних засобів, зокрема: кросворди, 

ребуси, загадки, написання творів-мініатюр. 

Останнім часом зацікавилася методом проектів. Ця педагогічна технологія імпонує 

мені тим, що вона зорієнтована на здобуття учнями нових знань шляхом самоосвіти, 

враховує індивідуальні особливості учнів, рівень розвитку їх здібностей та сформованого 

досвіду. А це все сприяє розвитку творчої активності учнів. Адже відбувається відхід від 

традиційних форм уроку, надається свобода у виборі теми, методів, форм роботи. 

Короткочасні проекти використовую в межах одного уроку, наприклад, при вивченні 

теми «Текстовий процесор», коли за обмежений час учні повинні створити статтю в газету з 

певної теми та оформити її засобами Microsoft Word, або створити рекламну афішу при 

вивченні теми «Графічний редактор Paint» учні створюють малюнки на певну тематику 

(«Чарівний світ космосу», «За здоровий спосіб життя», «Рідна земля – мов колиска золота», 

«Якщо не збережемо, то втратимо»). 

Проекти середньої тривалості пропоную як залікові роботи в кінці певної теми. Теми 

для проектів, що виконували учні, обиралися ними виключно за бажанням. Тобто 

опрацьовувався матеріал, який викликав в учнів зацікавлення. Так, після вивчення теми 

«Опрацювання мультимедійних даних» учні повинні представити на оцінку мультимедійний 
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проект з певної теми навчального предмету, або по закінченню теми «Презентації 

PowerPoint» учні демонструють свої презентації . 

Довготривалі проекти виконують учні 7(11) класу, створення навчально-

пізнавального портфоліо «Мої досягнення». На початку роботи учні отримують таку 

настанову: «Не бійтеся експериментувати, говоріть про свої досягнення». 

Ця робота захоплює учнів настільки, що вони змагаються між собою, придумують 

нове наповнення для портфолію: оформлюють презентації, складають вірші, кросворди, 

відеофільми, намагаються показати більш вдалі роботи. В результаті цього починається 

такий бажаний для кожного вчителя процес творчого самовираження. 

При використанні проектної діяльності відбувається також взаємозв’язок з іншими 

предметами. 

При підведенні підсумків роботи над проектом учні вчаться критично оцінювати 

досягнення свої та товаришів, аналізувати і виділяти головне у вивченому, доводити свою 

думку 

Дуже широко використовую контролюючі програми для проведення комп’ютерного 

тестування, яке підвищує мотиваційну складову набуття учнями нових знань. Практичний 

досвід використання систем тестування показав, що результати тестування стимулюють 

пізнавальну активність учнів. Перевагою тест-програм є абсолютна об’єктивність в оцінці 

знань. 

Висновки. «Навчаючи інших, вчитись самій» – це не просто слова, а закон для 

кожного вчителя. Протягом моєї діяльності я намагаюся систематично вдосконалювати свою 

педмайстерність. З метою підвищення рівня навчання та виховання дітей регулярно аналізую 

свою педагогічну діяльність, виділяю її сильні та слабкі сторони, знаходжуся в постійному 

пошуку засобів підвищення рівня знань, мотиваційної сфери потреб у знаннях із предмету. 

Є така народна мудрість: «Не навчайте дітей так, як навчали вас, бо вони народилися 

в інший час». Тому труднощі і полягали і полягають, в першу чергу, в тому, що потрібно 

кардинально змінювати світогляд, погляди на навчання і виховання і свої, і учнів. Що в 

центрі уваги має бути не конкуренція чи хизування власними надбаннями, а насамперед 

спільна праця, спільне навчання, яке дає позитивні результати. Справжнім педагогічним 

майстром стає не той, хто оволодіває якоюсь особливою методикою, а той, хто вміє 

викликати в дитині почуття задоволення від справи, якою вона займається. Пасивне 

споглядання не сприяє розвиткові творчої думки. А сучасному суспільству, насамперед, 

необхідна саме творча особистість, здатна не лише засвоїти певну суму знань, а й примінити 

їх гнучко, особистість у якої розвинене креативне мислення, навички ефективного 

спілкування, які дають змогу уникати конфліктів, вступати у контакт з іншими особами, 

поважати точку зору кожного члена суспільства, вчитися все життя. 

Тому, робота над розвитком інтелектуального і творчого потенціалу учнів і 

формування їх життєвих компетентностей на уроках інформатики – це потужній потенціал 

для учнів у виборі подальшого життєвого шляху, розвиває почуття громадянської 

відповідальності, активну позицію, а душу наповнює гордістю за свої досягнення. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДТРИМКА ПЕДАГОГІВ – ОСНОВА УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ 

ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Актуальність дослідження. Забезпечення реалізації права дітей з обмеженими 

можливостями здоров’я на освіту є однією з найважливіших завдань державної політики не 

тільки в галузі освіти, а й в області демографічного та соціально-економічного розвитку 

держави.  

Сучасною тенденцією є інклюзивна освіта дітей з обмеженими можливостями 

здоров’я. Під інклюзії розуміється включення будь-якої дитини незалежно від типу та 

ступеня вираженості порушення в навчанні з однолітками, що мають нормальний рівень 

розвитку. Для реалізації подібного процесу необхідні особливі умови для дітей з 

обмеженими можливостями здоров’я різних категорій, спеціальна підготовленість 

педагогічних працівників закладів освіти. Пошук найбільш оптимальних шляхів, засобів, 

методів для успішної адаптації та інтеграції дітей з обмеженими можливостями здоров’я в 

суспільство – це одне із пріоритетних завдання закладу освіти.  

Мета статті – розкрити особливості професійної підтримки педагогів для успішного 

формування інклюзивного освітнього середовища. 

Виклад основного матеріалу. Українське суспільство досягло такого рівня 

соціального розвитку, коли не може собі дозволити втратити жодну підростаючу людину, а 

визнання Конвенції ООН про права дитини та Всесвітньої декларації про забезпечення 

виживання, захист і розвиток дітей посилило увагу батьків, держави і громадськості до їхніх 

проблем з народження і до повноліття та відповідальності за розвиток, навчання і виховання. 

Безумовно, діти з особливими освітніми потребами теж не повинні залишатися без належної 

уваги. Адже історично так склалося, що вони були позбавлені можливостей отримувати 

освіту поруч зі своїми однолітками з нормальним розвитком, їм відмовляли у доступі до 

загальноосвітньої навчальної програми і навчали у спеціальних закладах. 

Тому на сьогодні одним із найважливіших явищ у сучасній спеціальній освіті є рух за 

інклюзивну освіту. Інклюзія справляє значний вплив на політику, науково-пошукову та 

практичну роботу і має багато значень, що охоплюють діапазон від простого зарахування 

учнів з особливими освітніми потребами в звичайні класи до трансформації філософії, 

цінностей і практичних підходів цілих освітніх систем. Інклюзія потрібна нашій державі як 

засіб досягнення соціальної справедливості в інтересах учнів з особливими освітніми 

потребами. 

Будь-яке нововведення в практику шкільного життя вимагає детального аналізу 

ресурсів і стану суб’єктів психолого-педагогічного супроводу, обговорення мети та завдань 

діяльності, детального планування реалізації цих цілей. Педагог є центральною фігурою, що 

реалізує інклюзивні процеси та створює психолого-педагогічні умови для інтеграції дитини з 

особливими освітніми потребами в освітній простір. Значення має все – ставлення педагога 

до дитини, ставлення педагога до результату досягнень дитини, вміння педагога 

індивідуалізувати процес навчання, вміння хвалити тощо. Але, однією з основних 

характеристик педагога є готовність до змін, професійного пошуку та готовність працювати 

в команді фахівців, що має ясно виражений психологічний аспект.  

У педагогів, які починають реалізовувати інклюзивну практику, на першому етапі 

виникає опір, який може мати такі відомі причини: втрата контролю, втрата компетентності, 

особиста невизначеність, несподіванка, збільшення обсягу роботи. Якщо перекласти на 

просту мову, то це основні страхи – страх не впоратися і опинитися некомпетентним, страх 

залишитися одному, не отримати допомоги та підтримки.  
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Таким чином, визначаються дві змістові лінії необхідної професійної підтримки 

педагогів, які починають включатися в інклюзивний процес в освітньому закладі:  

1. Розвиток психолого-педагогічної компетентності (оволодіння новими і 

спеціальними знаннями, прийняття відповідальності за результати педагогічної діяльності, 

опора на ресурси, побудова картини професійного майбутнього тощо).  

2. Робота в команді фахівців, що реалізують інклюзивну практику (обмін 

інформацією, навчання, підтримка у вирішенні проблемних педагогічних ситуацій, 

проведення спільних навчальних та поза навчальних заходів з дітьми, батьками).  

При цьому можна умовно виділити дві крайні позиції педагогів, які починають 

цілеспрямовано працювати в інклюзивної практиці.  

Включена позиція педагога визначає наступні особливості ставлення і діяльності з 

дитиною:  

– приймає особливості дитини з особливими освітніми потребами, «бачить» ресурси і 

обмеження дитини в освітній ситуації (наприклад, «важко включається, важливо підійти і 

постояти поруч, можна руку на плече покласти»; «бачить» проблеми дитини з особливими 

освітніми потребами, називає труднощі в контексті проблем; «не бачить», «не встигає», 

«розсипається», «мовчить, коли треба сказати»);  

– розуміє особливості дитини з особливими освітніми потребами, які проявляються в 

освітній ситуації, запитує необхідну інформацію від логопеда, психолога, дефектолога;  

– бере відповідальність за створення і реалізацію ефективних психолого-педагогічних 

умов включення дитини з особливими освітніми потребами в освітній процес;  

– відчуває й аналізує свої почуття, що виникають в ситуації взаємодії з дитиною, 

дитячим співтовариством, батьками, фахівцями.  

Відсторонена позиція педагога визначає його наступні особливості:  

– покладає відповідальність на дитину, батьків, фахівців («не хоче», «не може», «не 

займаються батьки»);  

– «усунений» від своїх переживань, не виділяє їх як важливий матеріал для власного 

аналізу, «емоційне вигорання»;  

– педагогічний вплив носить характер вказівок (не маючи педагогічної цінності) 

«дивись», «помовчи», «роби», «встигай»;  

– очікує готових рецептів від фахівців, роз’єднана картина психолого-педагогічного 

супроводу дитини з особливими освітніми потребами.  

Можна відзначити, що система підтримки педагогів, які реалізують інклюзивну 

практику, як компонент цілісного психолого-педагогічного супроводу повинна 

орієнтуватися на наступні принципи:  

1. Принцип потенціалу. Орієнтація на можливості формування і розвитку педагогічної 

компетентності, розкриття потенціалу та наявності ресурсів для реалізації успішної 

педагогічної діяльності в інклюзивної практиці.  

2. Принцип усвідомленості та відповідальності. Педагог повинен бути впевнений в 

своїх силах, а це можливо тільки в тому випадку, якщо педагог відчуває повну 

відповідальність за результати своєї праці. І важливо, щоб цілі професійної діяльності 

формулював сам педагог.  

3. Принцип майбутнього. Орієнтуватися на потенціал педагога, а не на ефективність 

його попередньої діяльності.  

Можна виділити наступні компоненти системи підтримки педагогів, які реалізують 

інклюзивну практику:  

Організаційна підтримка. Створення чітких організаційних умов, періодичність 

організаційних процедур створює часові та просторові межі взаємодії, надає допомогу у 

структуруванні педагогічної діяльності з реалізації інклюзивної практики.  

Основними завданнями організаційних заходів щодо педагога є:  

1. Постановка мети в SMART режимі (мета діяльності конкретна, вимірна, досяжна, 

узгоджена та на певний час).  
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2. Розподіл території відповідальності фахівців, введення правил та системи взаємодії 

спеціалістів й педагога у реалізації індивідуально освітньої програми дитини.  

3. Аналіз результатів та пріоритетних професійних завдань.  

До найбільш адекватних форм, в яких може бути вибудувана така підтримка, 

відносять:  

1. Участь в нарадах з питань реалізації інклюзивної практики.  

2. Проведення та участь в сесіях психолого-медико-педагогічного консультування в 

рамках діяльності шкільного команди психологічного супроводу.  

3. Групові психологічні консультації.  

Методична підтримка: включення в професійне співтовариство педагогів та фахівців, 

що реалізують інклюзивну практику в освітніх закладах.  

Її основними завданнями є: підвищення професійної психолого-педагогічної 

компетентності в області інклюзивної освіти; оволодіння сучасними педагогічними 

технологіями з урахуванням їх психологічної складової; узагальнення та аналіз 

педагогічного досвіду з реалізації інклюзивної практики.  

Форми методичної підтримки:  

1. Включення педагогів в проектні семінари на базі освітнього закладу з участю 

консультантів-психологів, що володіють великим досвідом в інклюзивній практиці.  

2. Залучення педагогів в проблемні семінари з питань інклюзивної практики.  

3. Включення педагогів до програм підвищення кваліфікації на базі психолого-

педагогічних центрів, що реалізують функцію ресурсних центрів з розвитку інклюзивної 

освіти.  

4. Реалізація інтерактивних форм взаємодії з методистами, педагогами, відвідування 

інформаційних просторів педагогів, що реалізують інклюзивну практику.  

5. Відвідування занять фахівців та уроків колег.  

6. Навчальні та інформативні консультації зі спеціалістами за результатами 

проведення моніторингу, діагностики.  

7. Консультації щодо реалізації адаптованої основної освітньої програми для дитини з 

особливими освітніми потребами на базі інклюзивно-ресурсного центру.  

8. Оформлення методичних рекомендацій за результатами педагогічної діяльності 

щодо включення дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір з урахуванням 

рекомендацій психолога.  

Професійна підтримка педагогів також включає аналіз індивідуального педагогічного 

стилю педагога, що реалізує інклюзивну практику. Для психолога в складі команди фахівців 

супроводу має сенс провести структуроване анкетування для визначення основних уявлень і 

розумінь, які педагоги «вкладають» в своє бачення інклюзії, а також оцінити ступінь 

неусвідомлюваного емоційного ставлення як до інклюзивної практики в цілому, так і до 

конкретної дитини, яку він навчає (за технологією непрямої соціометрії).  

При цьому основні завдання психолого-методичної підтримки включають в себе: 

визначення і особливості використання особистісних ресурсів; постановка цілей 

професійного розвитку та складання плану реалізації поставлених цілей; подолання 

сформованих професійних шаблонів; навчання навичкам ефективної партнерської взаємодії; 

тайм-менеджмент; профілактика «синдрому емоційного вигорання»; рефлексія педагогічного 

досвіду.  

Можна говорити і про найбільш ефективні форми їх вирішення. До останніх 

відносяться: консультація; коучинг; експертна оцінка; супервізія педагогічних ситуацій; 

тренінг комунікативних навичок; фокус-група.  

Також варто позначити заходи, спрямовані на професійну підтримку педагогів, що 

реалізують інклюзивну практику:  

1. Проектні семінари, присвячені питанням моделювання інклюзивного процесу в 

освітньому закладі, проектування реалізації корекційного компонента адаптованої освітньої 

програми в навчальному процесі.  
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2. Питання проведення психолого-медико-педагогічного консультування інклюзивно-

ресурсним центром, в рамках якого систематизуються уявлення результатів педагога, 

психолога, логопеда, дефектолога, виробляються загальні підходи до вирішення, в тому 

числі, педагогічних завдань інклюзивного процесу стосовно кожної дитини, питання 

побудови індивідуально освітньої програми на дитину з особливими освітніми потребами, 

відстеження результатів роботи фахівців.  

3. Інформаційне консультування педагогів про цілі інклюзивної практики, суб’єктів 

інклюзивного процесу, методах діагностики, завдання психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами. 

4. Консультування педагогів за результатами діагностики та моніторингу 

міжособистісних відносин у класі.  
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