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Українська освіта в 

умовах російської війни

https://cutt.ly/4J8AHEq

Особливості розвитку цифрових поколінь 

в умовах російської війни

https://cutt.ly/xKndyoq



Особливості роботи з обдарованими дітьми в умовах військового стану https://cutt.ly/eKndVNq



https://www.youtube.com/watch?v=864pY7V7Tz8

https://www.facebook.com/groups/860373304777425
https://cutt.ly/kHYKC2B

«Відкриті публічні лекції для педагогів, батьків, дітей» БІНПО 

М.Жук «Проблемно-ресурсний та індикативно-технологічний виміри 

освітніх інноваційних проєктів, партнерства зараз та після 

перемоги: досвід практичного консультування» (06.05.22.)

Повний запис засідання консультаційного пункту доступний для перегляду на 

ютуб-каналі БІНПО за посиланням: https://youtu.be/ZFVILCpcDR8 15.12  - 41.53

УМО, «Переможні обрії освіти»

https://youtu.be/ZFVILCpcDR8


https://cutt.ly/tJ8HFtX



Мета курсу. 

1. Оптимізація напрямів діяльності

2. Подальша консультативна підтримка.

3. Сприяння підготовки проєктів на 

інноваційні конкурси. 

4. Формування платформ для міжнародного 

партнерства.

5. Ознайомлення з проблемно-ресурсним та 

індикативно-технологічним вимірами 

освіти.



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ХАБ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НУШ 2021  Проєкт 

переможець

«Ми українці: відродження традицій культури через етнографічні розвідки» 

Цьомка С. М., Камка А. В., Андрущенко І. А.  «Шосткинська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради Сумської області»

http://oipopp.ed-sp.net/?q=taxonomy/term/5461

https://drive.google.com/drive/folders/1QkPIquXsgxibqoxvUX23eJLyyLqkVQ8O



4.0    - 5.0 ? - N.0? 

01.2016 році ВЕФ (Давос) Світ увійшов в 4 ПРОМИСЛОВУ 

(ІНДУСТРІАЛЬНУ) РЕВОЛЮЦІЮ. В центрі якої –

штучний інтелект, 3-D моделювання, інтеграція 

сучасних технологій

01.2019 ВЕФ (Давос) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 4.0, в центрі 

якої штучний інтелект

2011 р. Німеччина. Програма

Індустрія 4.0 = Формування

кіберфізичних систем

У розвинутих країнах модель «інформаційного суспільства» 

на межі ХХ та ХХІ ст. переросла в  «СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ ТА 

ІННОВАЦІЙ» (першим пріоритетом реалізації програми ЄС 

«Європа 2020», визначено розбудову «інноваційного 

суспільства знань» за період 2010-2020

A
rt

if
ic

ia
l 
in

te
ll
ig

e
n
c
e

H
u
m

a
n
 c

a
p
it

a
l

Education

Innovation.

Startups

h
tt

p
s:

/
/
w

w
w

.p
in

te
re

st
.c

o
m

/
a
e
s4

c
te

/
_
c
re

a
te

d
/



ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ 

ОСВІТИ

1. Глобальні виклики цивілізаційного 

розвитку:

1.1. 4 промислова революція, глобалізація 

4.0

1.2. Розвиток цифрового суспільства. 

1.3. Інноваційний пріоритет людського 

капіталу.

1.4. Вплив Covid-19 на розвиток освіти

1.5. Особливості навчання цифрових 

поколінь. 

2. Трансформаційні виклики 

перетворення України на 

високотехнологічну державу.

3. Виклики розвитку освіти в умовах 

російської війни та після перемоги.

EDUCATION + INNOVATION+STARTUP = HUMAN CAPITAL 2022+  

«…надати знання та 

інновації, необхідні 

для формування 

стабільного та 

мирного майбутнього 

для всіх, хто 

закріплений за 

соціальною, 

економічною та 

екологічною 

справедливістю»

UNESCO’S FUTURES OF 

EDUCATION. 10.11.21 REPORT

https://en.unesco.org/news/w

hat-you-need-know-about-

unescos-futures-education-

report

https://www.mckinsey.com/feature

d-insights/future-of-work/the-

future-of-work-rethinking-skills-to-

tackle-the-uks-looming-talent-

shortage

https://cutt.ly/kHYKC2B



Виклики розвитку людського капіталу у вимірі 2021+:

- входження світового розвитку в епоху 4 промислової 

революції, глобалізації 4.0, в центрі яких стоїть штучний 

інтелект (ВЕФ 2016-2021рр.);

- прискорення пандемією Covid-19 розвитку цифрового 

суспільства, цифрової економіки, цифрової комунікації;

- швидке зникнення традиційних, старіння наявних професій 

на ринку праці та попит на готовність людського капіталу до 

швидких суспільно-економічних в поєднанні із темпами 

старіння знань та інформації; 

- готовність до випереджальної освіти, в якій 

компетентнісний підхід доповнюється пріоритетами 

формування «skills» (попит на які постійно змінюється). 

https://www.weforum.org/agenda/2

021/01/5-themes-that-will-define-

the-future-of-work/

Workplace disrupted – five themes 

that will define the future of work 14 

Jan 2021

C. Vijayakumar President and Chief 

Executive Officer, HCL Technologies

Працюйте з будь-якого місця 

2. Працюй для всіх

3. Працюйте за бажанням

4. Працюйте розумніше

5. Працюй на планету

Юваль Ной Харарі — про п’ять головних проблем людства. Повна версія виступу в Давосі 31 січня 

2020, https://nv.ua/ukr/opinion/recommends/maybutnye-svitu-yuval-noy-harari-pro-te-shcho-

chekaye-lyudstvo-u-21-stolitti-ostanni-novini-50066647.html

1. Марний клас. 2. Нерівність і колонії даних. 3. Цифрова

диктатура. 4. Філософська криза. 5. Розумний задум

CONTOURS OF THE KEY PRINCIPLES OF DIGITAL WORK

https://www.innovationlab-

logistics.com/contours-of-the-

key-principles-of-digital-work/



Можливі напрями проєктів під час війни та після війни. 

Я б виділив такі напрями: 

1. Створення цифрових ресурсів на українській та     

англійській мовах.

2. Досвід розширення діапазону навчально виховної 

роботи у відповідності до реалій військового стану.

3. Дослідницькі, мережеві, медійні проєкти. 

4. Війна очима дітей.

5. Особливості навчальної роботи та національно-

патріотичного виховання за умов дистанційної,  

віртуальної комунікації.

6. Проєкти психологічної підтримки учнів. 



https://www.facebook.com/groups/12

1998621592582/?multi_permalinks=143

1271623998602&notif_id=165293686152

9871&notif_t=group_activity&ref=notif

https://www.facebook.com/photo?fb

id=2839544369679903&set=pcb.12151

69245893458

https://www.facebook.com/groups/591010238289813

https://www.facebook.com/groups/1125966660893756/

https://www.facebook.com/shkolan6

https://www.facebook.com/groups/905030713573981/

https://life.pravda.com.ua/culture/2022/

05/19/248698/



Формат освіти протягом життя (LLL). Європейську рамка ключових

компетентностей освіти впродовж життя було нормативно

визначено у 2006 році, а вже у 2018 році було прийнято її нову

редакцію - http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53

Іnnovations in history lessons at a Finnish school

https://cutt.ly/1Up6hTP

Innovations in English lessons at a Finnish school

https://cutt.ly/0Up6F3M



UNESCO’S FUTURES OF EDUCATION. 10.11.21 REPORT

https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-

unescos-futures-education-report

ЮНЕСКО пропонує відповіді на ці три 

важливих питання у своїй новій 

глобальній доповіді про майбутнє 

освіти під назвою « Переосмислюємо 

наше майбутнє разом: новий 

суспільний договір для освіти» 
У цьому контексті агентство просить 

укласти новий соціальний контракт, 

який повинен об’єднати світ «навколо 

колективних зусиль і надати знання 

та інновації, необхідні для 

формування стабільного та мирного 

майбутнього для всіх, хто 

закріплений за соціальною, 

економічною та екологічною 

справедливістю». 
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Як ми можемо запустити новий суспільний договір про освіту?

Можливі масштабні зміни та інновації. Ми побудуємо новий суспільний договір про освіту через мільйони індивідуальних і 

колективних дій – актів мужності, лідерства, опору, творчості та турботи. Новий суспільний договір має подолати дискримінацію, 

маргіналізацію та відчуження. Ми повинні присвятити себе забезпеченню гендерної рівності та прав усіх, незалежно від раси, етнічної 

приналежності, релігії, інвалідності, сексуальної орієнтації, віку чи статусу громадянства. Потрібна величезна прихильність до 

соціального діалогу, до спільного мислення та дій.

- Заклик до досліджень та інновацій. Новий суспільний договір вимагає всесвітньої спільної дослідницької програми, яка 

зосереджена на праві на освіту протягом усього життя. Ця програма має бути зосереджена на праві на освіту та включати різні види

доказів і способів знання, включаючи горизонтальне навчання та обмін знаннями через кордони. Слід вітати внесок усіх – від 

викладачів до студентів, від науковців та дослідницьких центрів до урядів та організацій громадянського суспільства.

- Заклик до глобальної солідарності та міжнародного співробітництва. Новий суспільний договір про освіту вимагає поновлення 

відданості глобальній співпраці на підтримку освіти як загального блага, що ґрунтується на більш справедливій та рівноправній

співпраці між державними та недержавними суб’єктами. Міжнародне співтовариство має відігравати ключову роль у допомозі 

державам та недержавним суб’єктам узгодити спільні цілі, норми та стандарти, необхідні для реалізації нового соціального договору 

щодо освіти. Освітні потреби шукачів притулку, біженців, осіб без громадянства та мігрантів, зокрема, необхідно підтримувати через 

міжнародне співробітництво та роботу глобальних інституцій.

- Університети та інші вищі навчальні заклади мають бути активними у всіх аспектах побудови нового суспільного договору про 

освіту. Університети, які є творчими, інноваційними та відданими зміцненню освіти як загального блага, відіграють ключову роль у

підтримці досліджень і розвитку науки до того, щоб бути партнером інших навчальних закладів і програм у своїх спільнотах і по

всьому світу. майбутнє освіти.

- Важливо, щоб усі мали змогу брати участь у розбудові майбутнього освіти – діти, молодь, батьки, вчителі, дослідники, активісти, 

роботодавці, культурні та релігійні лідери. Ми маємо глибокі, багаті та різноманітні культурні традиції, на яких ми можемо 

розвиватися. Люди володіють великою колективною діяльністю, розумом і креативністю. І перед нами стоїть серйозний вибір: 

продовжувати нестійким шляхом або кардинально змінити курс.



Адаптація людського капіталу до розвитку цифрового 

суспільства.

В ЄС вже з 2013 року розробляється та вдосконалюється напрям 

програм  «Цифрова Європа». 

Зараз ЄС працює над подальшою реалізацією цього напряму 

діяльності в програмі Digital Europe Programme and repealing Decision 

(EU) на період 2021-2027 рр., з нею можна ознайомитись  в Official 

Journal of the European Union L 166/1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694&qid=1623079930214

В пункті 14 визначаються 5 цілей (переклад українською зроблено 

Google translate) - високопродуктивні обчислення; штучний інтелект; 

кібербезпека та довіра; розширені цифрові навички; та розгортання 

та найкраще використання цифрових можливостей та сумісності. В 

пункті 17 підкреслюється важливість формування єдиного цифрового 

ринку, європейських центрів цифрових інновацій, інноваційних 

хабів та їх взаємодії. 

Нагадаємо, що з 2017 року в ЄС визначено 

Рамку цифрових компетенцій для педагогів 

(DigCompEdu) 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466

https://cutt.ly/tRhyFFv
https://www.tdm2000international.org/di

gital-library/digcompedu-digital-

competence-of-educators/
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DigCompEdu-це науково обґрунтована основа, яка підтримує розвиток 

цифрових компетентностей, характерних для педагога. Розроблений 

службою науки та знань Європейської Комісії, DigCompEdu описує 22 

компетенції, організовані в шести областях. У центрі уваги не технічні 

навички. Швидше, рамки мають на меті детально описати, як цифрові 

технології можна використовувати для вдосконалення та інновації освіти та 

навчання.

A framework to develop online teaching competencies: DigCompEdu 

October 11, 2021By Abby Fry Moodle Educator Certification (MEC). 

[Electronic resource]. - Mode of access: 

https://moodle.com/news/digcompedu-framework-online-teaching-

competencies/?fbclid=IwAR0P_8fGLLzGILkeTOeQviFU5E2gvAcAhAlJe5bz

yBXk_x7g58KFJSSaDog

https://nus.org.ua/view/yak-uchytelyam-pidvyshhyty-tsyfrovi-kompetentnosti/

https://lib.iitta.gov.ua/715579/1/Ovcharuk%20DiGComp.pdf



ВСЬОГО ВИЗНАЧЕНО 22 КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ІНТЕГРОВАНО У 6 ОБЛАСТЯХ: 

ОБЛАСТЬ 1 зосереджена на професійному середовищі та способах використання цифрових технологій для 

покращення спілкування з учнями та їх сім’ями; та заохочувати професійну співпрацю та роздуми. 

ОБЛАСТЬ 2 зосереджена на пошуку джерел, створенні та спільному використанні цифрових ресурсів, 

зокрема на зміні та використанні наявних ресурсів з відкритою ліцензією. Ця сфера заохочує педагогів 

враховувати конкретні навчальні цілі, контекст, педагогічний підхід та групу учнів під час проектування 

цифрових ресурсів та планування їх використання. 

Область 3 зосереджена на управлінні та організації використання цифрових засобів у навчанні та навчанні. 

Це заохочує педагогів покращити їхню взаємодію з учнями, сприяти спільному навчанню та підвищити 

ефективність своїх навчальних стратегій, експериментуючи з новими педагогічними методами. 

Область 4 охоплює використання цифрових інструментів та стратегій для покращення формувальної та 

підсумкової оцінки за допомогою різноманітних форматів та підходів оцінювання. Це включає використання 

цифрових технологій для забезпечення цілеспрямованого та своєчасного 

зворотного зв’язку з учнями та аналіз доказів успішності учнів для інформування про майбутні стратегії 

навчання. 

Область 5 зосереджена на використанні цифрових інструментів для стимулювання активної та творчої 

взаємодії учнів з предметом, включаючи врахування різноманітних уподобань у навчанні на різних рівнях та 

швидкості, а також забезпечення доступності навчальних ресурсів та видів діяльності. 

Область 6 зосереджена на сприянні розвитку компетентності учнів у безпечному доступі та оцінці інформації 

в цифровому середовищі; використання технологій для спілкування, співпраці та участі та самовираження 

шляхом створення цифрового вмісту у різних форматах. 

Області 2-5 складають педагогічне ядро основи. Вони детально описують компетенції, які повинні мати 

освітяни для розвитку ефективних, інклюзивних та інноваційних стратегій навчання, використовуючи цифрові 

інструменти]. 



IV промислова революція: які навики будуть потрібні у 

2020 р. (ВЕФ-2016)

1. Рішення комплексних задач 

2. Критичне мислення 

3. Творчі здібності.

4. Управлінські таланти. 

5. Координація з іншими 

6. Емоційний інтелект

7. Спроможність примати рішення. 

8. Орієнтація на сервіс (у форматі інтернету речей, великих 

інформаційних баз – М.Ж. ) 

9. Навички  ведення переговорів 

10. Когнітивна гнучкість. 

http://finance.bigmir.net/business/65363-IV-promishlennaya-

revoluciya-kakie-naviki-bydyt-nyjni-v-2020-gody

https://cutt.ly/GgXy0Oa

1. Аналітичне мислення та інноваційнійсть

2. Активне навчання та навчальні стратегії

3. Розв’язання складних проблем

4. Критичне мислення та аналіз

5. Креативність, оригінальність та ініціативність

6. Лідерство та соціальний вплив

7. Використання технологій, моніторинг та контроль

8. Дизайн технологій та програмування

9. Витривалість, стресостійкість та гнучкість

10. Логічна аргументація, розв’язання проблем

та формування ідей. 
Тип якостей

Проблемно 

орієнтовані 

навички 

1,3,4,5, 10

Самоменеджм

ент – 2, 9

Робота з 

людьми – 6

Використання 

технологій – 7, 

8

Top skills of 2025 (WEF)
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Ось 5 найкращих глобальних 

кластерів навичок

У технічній документі під 

назвою « Глобальні навички: 

створення сильних громадян 

21- го століття» експертна 

група ELT (викладання 

англійської мови) Oxford 

University Press (2019 – М.Ж.)

1 – Спілкування та співпраця

2 – Творчість і критичне мислення

3 – Міжкультурна компетентність і 

громадянство

4 – Емоційна саморегуляція та 

благополуччя

5 – Цифрова грамотність

https://oupeltglobalblog.com/2019/11/04/empowere

d-21stcentury-learners/

http://finance.bigmir.net/business/65363-IV-promishlennaya-revoluciya-kakie-naviki-bydyt-nyjni-v-2020-gody


ВИКЛИКИ НУШ  = готовність вирішувати практичні задачі в світі, що швидко змінюється

https://nus.org.ua/about/graduate/

https://www.ed.ac.uk/institute-academic-development/learning-

teaching/staff/digital-ed/what-is-digital-education

10 FEB 2021 Home learning and the future of digital education

Member News published by CityFibre, under Education / 

Training, Network Infrastructure

ЛЮДСЬКИ КАПІТАЛ = 

компетентності + Soft and 

Hard Skills 2021+

https://www.researchgate.net/profile/Ulana-

Plawuszczak-Pidzamecky-2

https://nus.org.ua/view/yak-

uchytelyam-pidvyshhyty-

tsyfrovi-kompetentnosti/ 

https://ec.eu

ropa.eu/educ

ation/educati

on-in-the-

eu/digital-

education-

action-

plan_en



Теорія Штрауса-Гоува Теорія

поколінь Штрауса-Гоува —

поколіннєва теорія, розроблена

Нілом Гоувом[en] (варіанти

написання прізвища — Гав, Хоув) та 

Вільямом Штраусом[en], яка 

описує цикли поколінь, що

повторюються в історії США. 

Штраус і Хоув вперше заговорили 

про теорію в 1991 році, коли 

вийшла їх спільна книга 

«Покоління»(«Generations»), яка 

переказує історію США як серію

біографій різних поколінь, 

починаючи з 1584 року. В 1997 році

світ побачила книга «Четверте

перетворення» («The Fourth 

Turning»), в якій автори розвивають

теорію і пишуть про чотиричастинні

поколіннєві цикли і моделі

поведінки, що повторюються, в 

історії США. 

https://cutt.ly/lFcOZIg

https://cutt.ly/sFcONBv

https://cutt.ly/lFcOZIg


Покоління «зумерів»  6 якостей які вже 

виявились на ринку праці (їх доля в кількості зайнятих 

вже 26%)

1. Відобраджають цифрову епоху

2. Соціальна и екологічна обізнаність

3. Прагматичність и реалістичність

4. Адаптивність и стійкість

5.Творчість та самоовіта

6. Вони працюють над тим, що їм подобається
Generation Z: 6 Characteristics of Centennials

Here are some features of Gen Z that will allow you to embrace their leadership in the 

near future. https://www.entrepreneur.com/article/359994

November 19, 2020 Цитовано по Entrepreneur en Español ENTREPRENEUR STAFF. 

HTTPS://WWW.ENTREPRENEUR.COM/ARTICLE/359994

ДЖО ПИНСКЕР цитує Мак Криндла в 2024р. 

народиться останнє покоління Альфа. Його 

змінить покоління  Бета (2025 -2039 рр.). 
Oh No, They’ve Come Up With Another Generation Label

How much do members of “Generation Alpha,” or any generation, 

really have in common?

https://www.theatlantic.com/family/archive/2020/02/generation

-after-gen-z-named-alpha/606862/ JOE PINSKER FEBRUARY 21, 

2020

Дослідження освітніх особливостей покоління «А» (альфа, з2010 р.) - «не сприймають любу форму зовнішнього контролю».

https://www.entrepreneur.com/author/entrepreneur-en-espanol
https://www.theatlantic.com/author/joe-pinsker/
https://www.theatlantic.com/family/archive/2020/02/generation-after-gen-z-named-alpha/606862/
https://www.theatlantic.com/author/joe-pinsker/


Дослідження освітніх особливостей покоління «А» (альфа, з2010 р.) - «не сприймають любу форму зовнішнього контролю».

https://social.org.ua/7945-na-zminu-pokolinnyu-z-yde-nove-alfa-chomu-do-nogo-

varto-pridivitisya-pryamo-zaraz.html

На зміну поколінню зумерів (зет) йде нове — «А» 

(альфа). Чому до нього варто придивитися прямо 

зараз

Як навчати покоління, яке не 

може зосередитись

Ніколас Манкол-Бітел BBC 

Capital 28 лютого 2019

https://www.bbc.com/ukraini

an/vert-cap-47391740

"Покоління": як вчителям підготуватися до 

роботи з поколінням "Альфа" 31 авг. 2020 

г. [Електронний ресурс] – Режим доступу 

до ресурсу: 

https://www.youtube.com/watch?v=3lun3lN

ZzpA

Народжені з планшетами в руках. Яка школа 

їм потрібна?

ВІКТОРІЯ САВЕНЕЦЬ11.12.2019ОСВІТА 

https://studway.com.ua/pokolinnia-alfa/

The Most Outstanding 

Characteristics of 

Generation Alpha 

https://www.pinterest

.com/pin/86433935346

7185235/

https://social.org.ua/7945-na-zminu-pokolinnyu-z-yde-nove-alfa-chomu-do-nogo-varto-pridivitisya-pryamo-zaraz.html


ПРОБЛЕМНО-РЕСУРСНИЙ ПІДХІД - орієнтує людину на розуміння проблем та технологій їх

рішень. Дуже важливим при цьому є швидка орієнтація у відкритих ресурсах, визначення

діапазону практичного аналогового досвіду розуміння та рішень, ідентифікація рівня власних

підходів і визначення шляхів їх оптимізації. Я завжди раджу використовувати не тільки

традиційний пошук через, наприклад, Google. А і через Google зображення та YouTube. Це

дозволяє побачити зразу відповідний ландшафт як розуміння так і рішення проблеми.

Звичайно пошук бажано здійснювати на українській та англійській мовах.

ПОТЕНЦІАЛ ФАХОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ ІНДИКАТИВНО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

ПІДХІД - дозволяє

визначити діапазон

пріоритетів у

відповідності до рівня

готовності до

практичних дій. При

цьому слід зауважити,

що якщо проєктам і

кейсам в нашій

освітній діяльності

приділяється потрібна

увага, то можливості

дорожніх карт

використовуються

значно менше. Але

саме вони найбільш

ефективні за умов,

коли людина

зіткається з

проблемою, досвіду

рішення якої вона

практично не має і це

дозволяє зменшити

неефективні дії.

Soft & Hard skills https://cutt.ly/fYGoDUH WEF top skills 2030 -

https://cutt.ly/hYGpTpm



Куток Ольга Михайлівна    Мета моєї роботи – розвиток у малят 

інтересу до навколишнього світу, фантазії, творчості, уяви, творчого 

мислення, зв’язного мовлення. Цьому сприяють: залучення дітей до 

самостійного пошуку  розв’язання проблеми, навички спілкування, 

вивчення матеріалу наперед, можливість проявити ініціативу і 

самостійність, винахідливість. Основними формами інтерактивної 

роботи є навчальна взаємодія у парах і мікрогрупах. Діти 

демонструють вміння мислити, спілкуватися; в них формується 

самостійне критичне мислення; розвивається вміння аналізувати, 

порівнювати, оцінювати. Учні не тільки помічають недоліки у чужій 

роботі, а й відшукують позитивні моменти, аналізують їх. Також 

вчаться критично оцінювати та аналізувати результати своєї роботи. 

Нушенятам особливо подобається виконання дослідницьких проєктів, 

робота з 3-D об'єктами, робота з цифровими додатками(створення 

ребусів, кросвордів, коллажів) , участь у інтернет олімпіадах, 

проведення дослідів, виготовлення лепбуків, ментальних карт, 

застосування технології "Фішбоун",  виконання інтерактивних вправ

https://cutt.ly/oHXwDBE

https://cutt.ly/PHXefuv
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Понич Тетяна Володимирівна    Працюю в напрямку 

розвитка творчих здібностей учнів при написанні науково-

дослідницьких проєктів. Бібліографічний опис за 

підсумками дослідницької роботи з учнями  екологічного 

спрямування з хімії. Соп’яненко Н., Понич Т. 

Виготовлення біополімерного одноразового посуду у 

вигляді їстівних вітамінних креманок на основі плодів 

гарбуза. Наукове видання  СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Молодь. Наука. Природа: матеріали ІІ  Всеукраїнської 

наукової конференції-конкурсу (м.Суми, 22 квітня 2021 

року). Суми. ФОП Цьома С.П., 2021. С.56-58.Анотація. У 

публікації частково подана практична частина науко-

дослідницького проєкту, який написано на актуальну тему 

охорони навколишнього середовища від забруднення 

полімерними та органічними відходами, раціонального 

використання природних ресурсів, а саме, рослин для 

виробництва біополімерних матеріалів. Визначено 

можливість використання плодів гарбуза для виготовлення 

біополімерного одноразового посуду. Кучерина О., 

Понич Т. Виготовлення біополімерної плівки на основі 

насіння каштану кінського. Наукове видання ГНПУ ім. 

О.Довженко АЛЬМАНАХ «QN»: Збірник наукових праць 

студентів ІІ Всеукраїнської студентської науково-

практичної інтернет-конференції «Студентський науковий 

вимір проблем природничо-математичної освіти в 

контексті інтеграції України до єдиного європейського і 

світового освітнього простору» . Випуск 10. Суми. 

Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. С.176-184.Анотація. У 

статті розглянуто можливості виготовлення біополімерної 

плівки на основі насіння каштану кінського, що може 

розв’язати проблему забруднення навколишнього 

середовища полімерними матеріалами та є економічно 

вигідне. Соп’яненко Надія- абсолютна переможиця

Всеукраїнського етапу МАН, отримує стипендію 

Президента. Кучерина Олена- ІІІ місце в області 

Всеукраїнської олімпіади з екології.

Проєкти зі сталого розвитку в школі

https://cutt.ly/OHBaJLl

https://cutt.ly/UHBa6cQ

Sustainable development projects at school

https://cutt.ly/xHBdjip

https://cutt.ly/iHBdN9I



Дослідницькі проєкти на уроках фізики та астрономі [Електронний ресурс] –

Режим доступу до ресурсу: https://cutt.ly/3TSXdEN

Дослідницькі проєкти на уроках фізики та астрономі [Електронний ресурс] –

Режим доступу до ресурсу: https://cutt.ly/PTSXTS5

Research projects in physics and astronomer lessons [Електронний ресурс] –

Режим доступу до ресурсу: https://cutt.ly/dTSVTzF

Research projects in physics and astronomer lessons [Електронний ресурс] –

Режим доступу до ресурсу: https://cutt.ly/TTSV1LA

Інноваційні  проєкти на уроках фізики та астрономії https://cutt.ly/LTSX3vY

Інноваційні  проєкти на уроках фізики та астрономії https://cutt.ly/6TSCzcn

Innovative projects in physics and astronomy lessons [Електронний ресурс] –

Режим доступу до ресурсу: https://cutt.ly/tTSBd7C

Innovative projects in physics and astronomy lessons [Електронний ресурс] –

Режим доступу до ресурсу: https://cutt.ly/8TSBY00

Startups in physics and astronomy lesson [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: https://cutt.ly/iTSB3wy

Startups in physics and astronomy lesson [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу:https://cutt.ly/STSNoBx

Шукайте партнерів через фейсбук Пошук на «вчителі фізики» [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://cutt.ly/QU6EdzC  

https://cutt.ly/3TSXdEN
https://cutt.ly/PTSXTS5
https://cutt.ly/dTSVTzF
https://cutt.ly/TTSV1LA
https://cutt.ly/LTSX3vY
https://cutt.ly/6TSCzcn
https://cutt.ly/tTSBd7C
https://cutt.ly/8TSBY00


STEM projects for middle school math

https://cutt.ly/DGkQSXR

STEM projects competitions for middle school math

https://cutt.ly/JGkQQxS

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-

work/the-future-of-work-rethinking-skills-to-tackle-the-

uks-looming-talent-shortage

innovation in math lessons

https://cutt.ly/bGcl45X https://cutt.ly/8GczhNE

STEM education centers

https://www.youtube.com/resul

ts?search_query=STEM+educati

on+centers+

https://cutt.ly/DGkQSXR
https://cutt.ly/JGkQQxS


https://www.facebook.com/events/1399121387227334/?ref=newsfeed

https://www.ngl-emea.com/teaching-through-crisis?fbclid=IwAR0zvdnNV-4qrShVHF4l5WUNfAYZZt_Sum_7zqdABJcRbekILP95HCRW1wg

Освіта є ключем до відкриття світу

Навчання в умовах пандемії Covid було 

викликом для всіх. Однак це відкрило різні 

способи викладання, а це означає, що 

класні кімнати не обов’язково потребують 

чотирьох стінах.

Разом з авторами та викладачами National 

Geographic Learning ми зібрали добірку 

ресурсів, які допоможуть вам і вашим 

студентам, якщо ви з будь-якої причини не 

зможете проводити свої звичайні заняття 

ELT.

На цьому сайті ви можете знайти короткі 

відео-уроки, інтерв'ю з викладачами та 

учнями різного рівня, а також інформацію 

про допомогу та підтримку.

Сайт буде постійно оновлюватися, оскільки 

ми отримуємо новий контент, тому 

продовжуйте перевіряти, які нові 

матеріали ми пропонуємо.

Сподіваємося, що вони можуть надати вам 

підтримку та настанови у навчанні, 

незалежно від рівня чи ситуації ваших 

студентів.



https://t1p.de/2vc4
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https://www.facebook.com/

profile.php?id=100010446093

840



https://cutt.ly/GHYXdF7NETWORK OF EUROPEAN SCHOOLS



https://cutt.ly/tUp0QYI

https://cutt.ly/9Up0BABУроки онлайн 



Українські школи за кордоном

https://cutt.ly/tYCtTgS
https://cutt.ly/GYCt2R8





ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «ОБДАРОВАНІ ДІТИ – СКАРБ НАЦІЇ!». Жук М.В. КЗ 

СОІППО. Філософія дитини: проблемно-ресурсний та індикативно-технологічний виміри. 

Gifted children in Finland 

https://cutt.ly/6QS87ss

Gifted children projects 

https://cutt.ly/cQSOsfH

https://cutt.ly/cQSOuyo

Social and emotional qualities

https://cutt.ly/wQVhO9n

Дуже раджу подивитись You 

Tube канал Н.В. Шеденко 

https://www.youtube.com/channel/UC8y9J9tE0_yUr0PgsrAIFZA

Всеукраїнський освітній хаб педагогічних інновацій НУШ 2021.

http://oipopp.ed-sp.net/?q=taxonomy/term/5461

http://oipopp.ed-sp.net/?q=taxonomy/term/5465

Електронне посилання на папку з авторськими 

матеріалами: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bNVa1T

Cu-OcIG-o8XSF-F0CvUZF8uhrX?usp=sharing

ОБДАРОВАННІСТЬ = ІННОВАЙЦІЙНІСТЬ + STARTUP?



«Розробка власних інноваційних проєктів: з досвіду 

практичного консультування педагоги різних 

спеціальностей» Жук М.В. Курси за вибором на 

2023 р.

http://www.soippo.edu.ua/index.php/navchalna-robota/planuvannia-2020

Мета курсу: оптимізація 

використання аналогових проєктів, 

розробки інноваційних проєктів, 

формуванню партнерства, участі в 

інноваційних конкурсах. Маю досвід 

практичного консультування до 10 

проєктів переможців «Міжнародного 

фестивалю освітніх інновацій» та 

«Всеукраїнського ХАБУ освітніх 

інновацій НУШ». Зараз працюю над 

міжнародним проектом з культурної 

дипломатії через учнівські 

дослідження.



«Війна очима дітей», вчитель» Н.В. Шеденко 

(с.Берестівка Роменського району Сумської області). 

Слава нації - Смерть ворогам!!! 

Правда і перемога за нами!!!  


