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«ДЕ МИ ЖИВЕМО?..»: АЛЬТЕРНАТИВНІ ПОШУКИ М. РУДЕНКА МІСЦЯ  

ГАЛАКТИКИ ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ У ВСЕСВІТІ 

Ю. ЛОГВИНЕНКО, 

В. МАЗУРЕНКО 

Людство тисячоліттями перебуває у ста-
ні пошуків істинної будови Всесвіту, тому 
постійно виникають нові гіпотези його архі-
тектури. Поставленої мети без розуміння 
першооснов нам не досягнути. Український 
письменник-фізіократ М. Руденко осягнув 
це понад сорок років тому. Результати по-
шуків дослідник оприлюднив у праці 
«Гносис і сучасність (Архітектура Всесвіту)». 
Це є спробою автора поєднати у новий Гно-
сис найзагальніші знання про Всесвіт, які 
людство накопичило за тисячоліття розвит-
ку. Письменник був глибоко переконаний, 
що «… відокремленої, “своєї” науки немає, 
що є наука загальнолюдська, яка включає в 
себе всі знання, здобуті людством за всю 
його історію, незалежно від того, в якій га-
лузі вони з’явилися» [4].  

Мета статті – проаналізувати працю 
М. Руденка «Гносис і сучасність (Архітекту-
ра Всесвіту)» щодо визначення автором 
місця нашої галактики Чумацький Шлях у 
Всесвіті, дослідити оригінальну гіпотезу пи-
сьменника.  

Межі Всесвіту, за М. Руденком, переви-
щують встановлені батьком космології 
А. Ейнштейном, однак письменника це не 
зупиняло. Він твердив, що істинні знання не 
можуть залежати від рівня популярності чи 
авторитетності автора. Істина має бути об’к-
тивною реальністю. Всупереч А. Ейнштей-
ну, М. Руденко не обмежує Просторове по-
ле кордоном нашого Всесвіту. Далі, на дум-
ку письменника, можливе існування сусід-
нього Всесвіту.  

Схиляючись перед авторитетом 
А. Ейнштейна, М. Руденко піддає критиці 
модель ізотропного Всесвіту батька космо-
логії, де трактувався космічний простір як 

вакуум. А. Ейнштейн за матерію сприймав 
речовинний світ. Всесвіт, згідно теорії про 
ізотропність Всесвіту, із його галактиками, 
зорями, квазарами, планетами, тобто весь 
речовинний світ, рівномірно в усіх напрям-
ках начинений космічними об’єктами із од-
наковою густиною і в ньому не існує виділе-
них напрямків. Однак кожен об’єкт речо-
винного світу має різну густину, не кажучи 
про Просторову матерію. Що таке світо-
сприйняття є хибним, письменник говорив 
неодноразово.  

Заслуговує уваги і його твердження про  
всесвітній принцип існування. Мова йде про 
так зване «розбігання галактик», яке супро-
воджується червоним зміщенням. Розбіган-
ня галактик свідчить про зменшення серед-
ньої щільності речовини у Всесвіті з плином 
часу. Оскільки галактики заповнюють собою 
весь простір, це означає, що Всесвіт як ціле 
розширюється. Сумнів у цьому виник у 
М. Руденка із спостереженням над галакти-
ками, у яких спостерігається синє зміщення. 
Ці галактики прямують у напрямку до нашої 
галактики, що не вкладається у загально-
прийняту схему будови Всесвіту. Наявність 
протилежних зміщень М. Руденко розуміє 
так: «Ну, скажімо так: ми самі й ті галактики, 
що рухаються близько від нас, уже закінчили 
«розбігання» – тобто «досягнули призначе-
них місць», як каже Ґалілей. Тепер нашу й 
найближчі до нас галактики одну за одною 
пущено Творцем «по колу і вони перейшли 
від руху прямолінійного до кругового». Ті ж 
галактики, які не закінчили цього процесу, 
продовжують прямолінійний рух. Або точні-
ше: ми їх так бачимо. Як вони справді руха-
ються сьогодні – нам невідомо» [3, с. 611]. 
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Ці записи письменника датуються 1976 
роком, однак М. Руденко не спинявся і роз-
ширював коло досліджень архітектури Все-
світу протягом майже всього життя. У 1999 
році письменник виклав власну теорію ви-
значення маси Метагалактики. Що змусило 
письменника шукати більш надійний спосіб 
визначення маси Метагалактики, ніж через 
середню густину речовини у видимій части-
ні Космосу? Хоча М. Руденко визнав метод 
визначення маси Всесвіту за А. Ейнштей-
ном, та бажання відшукати власний спосіб 
визначення зазначеної величини мотивува-
ло його до нових пошуків. Якщо різні спосо-
би визначення маси Всесвіту дадуть одна-
ковий результат, це ще раз підтвердить 
правильність гіпотези письменника, адже 
авторитет А. Ейнштейна ніхто не ставить 
під сумнів. Спосіб М. Руденка надзвичайно 
простий. В його основу покладена пропор-
ція відношення мас: 

, де зоря 
(Сонце) має масу Мс=2×1033 г, наша галактика 
Чумацький шлях Мг=2×1044 г. Звідси маса Ме-
тагалактики (Мвс) дорівнює:  

Отриманий результат майже співпадає з 
ейнштейнівським (2·1056г), однак простота 
розрахунків і надійна логіка робить спосіб 
визначення маси Всесвіту М. Руденка більш 
зрозумілим.  

Щоб власний спосіб визначення маси 
Метагалактики не викликав сумніву, пись-
менник навів приклад визначення маси Все-
світу через кількість відомих галактик. Маса 
галактики відома – 2·1044г, відкриті галакти-
чні системи нараховують сотні мільярдів. 
Якщо прийняти їх чисельність за 1 трильйон 
(1012), то маса Всесвіту дорівнюватиме 
Мвс=1012·1044г=1056г.   
маси відповідає вирахуваній масі Всесвіту 
Ейнштейном і двома способами М. Руден-
ка: «Отож, мабуть, слід погодитися, що маса 
Всесвіту справді конечна й обрахована пра-
вильно. Звідси випливає, що космологія сто-
їть на доброму ґрунті» [3, с. 613]. 

Для встановлення ієрархічної будови 
галактичних систем щодо Світової Монади, 
сфера якої окреслюється радіусом 
R0=1028см (за А. Ейнштейном), письменник 
запропонував розглянути галактику, швид-
кість пересування якої дорівнює 0,8 світло-
вої. З’ясування, на якій відстані цей квазар 
перебуває відносно поверхні Світової Мона-
ди, М. Руденко пропонує здійснити за фор-
мулою:  

R – відстань галактичного об’єднання 
(квазара) відносно поверхні Світової Мона-
ди, c – швидкість світла у вакуумі, V – швид-
кість квазарного галактичного об’єднання.  

Нехай швидкість квазара дорівнює 0,8 
світової, тоді її квадрат визначається як 
(0,8с)2=(0,8·3·1010)2=5,76·1020 см2/сек2. Підра-
хунки відстані R складають 1,6·1028см. Про 
що свідчить цей результат? Якщо 1028 є ра-
діусом Світової Монади, то 1,6 R0 показує, 
на якій відстані від поверхні Світової Мона-
ди з великою швидкістю (близькою до шви-
дкості світла) рухається це квазарне об’єд-
нання.  

Аналіз формули дає можливість підсу-
мувати, що зі зменшенням швидкості кос-
мічного об’єкта відстань його до Світової 
Монади збільшується. І навпаки: зі збіль-
шенням швидкості квазара до с=1 він перет-
ворюється, точніше розпадається на світло-
ві промені, наповнюючи сферу Монади. 
Цей висновок дає можливість за кольоро-
вим забарвленням визначати, як відносно 
нашої галактики Чумацький шлях рухається 
той чи інший квазар. Наприклад, від нас чи 
до нас? Маючи такі відповіді, сучасна кос-
мологія, можливо, встановить факт завер-
шення чи продовження формування Всесві-
ту. 

Розглянутий приклад визначення місця 
квазару, швидкість якого наближається до 
швидкості світла, – це розгляд будови Всес-
віту на відстанях, близьких до Світової Мо-
нади. Але читачеві цікаво, на якій відстані 
від Світової Монади перебуває наша галак-
тика чи найближчі до нас галактичні об’єд-
нання. Для з’ясування сфери, в якій може  

икаМетагалакт

Галактика

Галактика

Зоря
=
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бути наша Галактика, письменник взяв гала-
ктичне об’єднання, швидкість руху якого 
складає V=6000 км/сек. Гравітаційний потен-
ціал для цієї галактики V2 буде дорівнювати 
(6·108см/сек)2=3,6·1017см2/сек2. Використову-
ючи значення отриманого потенціалу, вира-
хуємо відстань даної галактики від поверхні 
Світової Монади:  

Зі зменшенням гравітаційного потен-
ціалу (V2) відстань (R) буде збільшуватися. І 
якщо зосередити увагу в бік від Світової Мо-
нади, то можна відшукати місце, де V2=1. Це 
означатиме, що напружене поле Світової 
Монади затихає і протидія вібрацій Монади 
та тиск Просторової матерії урівноважуєть-
ся. Такий нульовий баланс, швидше за все, 
свідчитиме, що на цьому рубежі закінчуєть-
ся наш Всесвіт. Використовуючи розглянуту 
формулу для умови V2=1, отримаємо 
відстань (R), де Всесвіт закінчується: 

У цій формулі величину 9 можна зарахо-
вувати до показника ступеня у вигляді до-
даткової одиниці. R=1049см – це відстань від 
центру Світової Монади до околиці Все-
світу. Далі постає питання: що є за цією ме-
жею? А далі, можливо, є сусідній Всесвіт або 
безмежне Просторове поле. Письменник 
звертає увагу читача на ступінь, де показник 
(49) є показником як у розмірах Всесвіту, 
так і найпотужнішій силі творення – Силі Мо-
носу.  

Єдиним законом будови Всесвіту, за 
М. Руденком, є зв’язок відстані системи 
космічних об’єктів щодо Світової Монади і 
швидкості її переміщення у Космосі.  

Розділ «Де ми живемо?..» містить Дода-
ток від січня 1999 року, у якому письменник 
поставив за мету визначити адресу нашої 
Галактики в межах Всесвіту. Найголовнішим 
досягненням письменника-філософа є вста-
новлення кореляційної залежності швид-
кості будь-якої галактики відносно відстані 
траєкторії, по якій вона переміщається, і 
зовнішньої сфери Світової Монади. Викори-

стовуючи швидкість галактичних об’єднань 
із відповідним кольоровим зміщенням, 
письменник довів, що жодного розлітання 
галактик не існує: кожна галактика має по-
чатковий прямолінійний рух до досягнення 
нею місця, встановленого Творцем, де 
потім починає здійснювати орбітально-
круговий рух. Підтвердженням цих мірку-
вань письменника є червоне і синє зміщення 
галактичних об’єднань. М. Руденко переко-
наний; жодного розлітання галактик не бу-
ло, бо що тоді означатиме червоний спектр 
галактичних об’єднань, які нас випереджа-
ють, і синій тих, які наздоганяють нашу га-

лактику. Інакше, М. Руденко відшукав влас-
ний спосіб, своєрідний ключ до визначення 
адреси для кожного галактичного об’єднан-
ня.  

У серпні 1999 року письменник написав 
ще один додаток, у якому поставив завдан-
ня визначити адресу нашої галактики Чума-
цький Шлях. Як відомо, адреса галактики 
може бути обчислена при наявності швид-
кості переміщення нашої галактики на влас-
ній орбітально-круговій траєкторії, або 
місця центру галактики щодо поверхні 
Світової Монади. Письменник щиро 
поділився логікою своїх міркувань: «Одного 
я не міг пригадати – мабуть, найголовнішо-
го: як розташувати галактики довкола Світо-
вої Монади? Для цього слід було знати бо-
дай один член із двох невідомих – швид-
кість галактики або її відстань від поверхні 
Світової Монади. Та мені була невідома 
навіть швидкість нашої Галактики – Чумаць-
кого Шляху» [3, с. 616]. Це одкровення пись-
менника ще більше активізує до пошуків 
правил чи законів будови Метагалактики.  

По-перше, він визначив, що Всесвіт – це 
не хаотичне нагромадження космічних 
об’єктів, а виважена, упорядкована систе-
ма, у якій є точне місце для кожного – від 
атома до Метагалактики. По-друге, у вели-
кому Космосі немає вакууму, натомість є 
Просторове поле або матерія. По-третє, 
письменник відкрив кореляційний зв’язок 
місця перебування галактичного об’єднання 
залежно від швидкості, з якою воно пе-
реміщається у Просторовому полі. Коли га-
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світла, вони починають перетворюватися на 
квазари, і під час руху втрачають зорі та пла-
нети. У такому випадку залишається лише 
Монада – суцільне Світло (Духоматерія), яка 
доповнює масою і енергією Світову Монаду. 
Можливо, це і є додатковою енергією для 
вібрацій напруженого поля Монади і завдя-
ки цьому здійснюється розширення просто-
ру Всесвіту, що є промислом нашого Твор-
ця. Отже, встановлена закономірність 
ієрархічної структурної будови Всесвіту.  

Розподіл сфер Всесвіту між галактични-
ми об’єднаннями на підставі кореляційної 
залежності М. Руденко трактував так: 
«… розміри галактик (їхні діаметри) мають 
залежати від швидкостей, а швидкості, у 
свою чергу, залежать від місця кожної галак-
тики у Всесвіті – тобто, від того, на якій 
відстані вона перебуває від поверхні Світо-
вої Монади» [3, с. 616-617]. В результаті ста-
ла відома кореляційна залежність, яка при 
наявності швидкості (V) галактики або 
відстані (R) від поверхні Світової Монади до 
галактики, дає можливість відшукати місце 
нашої галактики у просторах Всесвіту.  

Письменник запропонував розглянути 
пропорційну тотожність:  

, де X – невідома нам 
відстань нашої галактики від поверхні Світо-
вої Монади, R0св. – радіус Світової Монади 
(1028см), Rзов.гал. – зовнішній радіус нашої Га-
лактики (1023см), R0гал.– радіус Монади нашої 
галактики (1016см).  

Необхідно зазначити, що письменник, 
враховуючи величезні розміри космічних 
об’єктів, нехтує їхніми числовими 
коефіцієнтами і розглядає лише показники 
ступеня при десяти. Крім того, він припус-
кає, що відношення зовнішнього радіуса 
галактики до радіуса Монади нашої галакти-
ки аналогічне й у Метагалактиці. Тоді 
відстань Х визначиться:  

 
 
 

Це значна відстань, яка у величинах 
радіуса Світової Монади дорівнюватиме 
(1035см-1028см)=107см, що складає десять 
мільйонів радіусів Світової Монади. Наша 

галактика Чумацький шлях перебуває на 
околицях Всесвіту, зовнішній радіус якого 
становить 1049см.  

У використаній пропорції визначальним є 
співвідношення Rзов.гал. до R0гал, тобто відно-
шення зовнішнього радіуса нашої галактики 
до радіуса Монади галактики. Воно вказує 
на місце, де перебуває галактика у Всесвіті 
відносно поверхні Світової Монади. За 
межами нашого Всесвіту, можливо, існує 
інший Всесвіт або ж безжиттєва матерія, яка 
бореться за життя: «Що є поза тим кінцем, 
ми не знаємо і, мабуть, ніколи не будемо 
знати. В одному можна бути певним: там ца-
рює безконечний вакуум – тобто безжиттєва 
матерія…» [3, с. 617]. 

Побіжний аналіз розглянутої тотожності 
показує, що для будь-якої галактики місце у 
Всесвіті щодо поверхні Світової Монади 
визначатиметься відношенням Rзов.гал. до 
R0гал, адже R0св. є величиною постійною 
(1028см) і є початком відліку.  

Звернемося до руденківського рівняння, 
де переплітаються поняття фізичні та ме-
тафізичні, а саме:  

галактики, с2 – квадрат швидкості світла, 
Rзов.гал. – зовнішній радіус галактики, R0гал. – 
радіус Монади галактики.  

Це рівняння дозволяє визначити швид-
кість пересування нашої галактики:  

V=107cм/сек=102км/сек=100 км/сек.  
Визначена швидкість нашої галактики 

доволі помірна. Це є підтвердженням того, 
що вона перебуває на значній відстані від 
поверхні Світової Монади. Маючи швидкість 
руху нашої галактики V2=1014см2/сек2, 
R0св=1028см і с2, можна знайти відстань нашої 
галактики від поверхні Світової Монади. Як-
що відповідь буде тотожною з отриманим 
раніше Х=1035см, то це підтвердить об’єктив-
ність гіпотези письменника:  

Останні обрахунки підтверджують руден- 

гал.0

зов.гал.

св.0 R

R

R

X
=
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ківський кореляційний зв’язок між швид-
кістю галактики та відстанню до поверхні 
Світової Монади: «Все тут тримається на 
зовнішньому радіусі – це він визначає швид-
кість Галактики. Або ж, навпаки: швидкість 
Галактики визначає її зовнішній радіус та 
відстань від поверхні Світової Монади. Так 
буде точніше. Схоже на те, що при створенні 
Всесвіту кожна галактика зайняла своє місце 
завдяки запрограмованій швидкості – як гля-
дачі в театрі займають місця згідно з волею 
адміністратора» [3, с. 618-619]. 

Аналіз двох галактик – Чумацького шля-
ху і галактики в сузір’ї Трикутника – дозво-
лив письменникові зробити два висновки. 
По-перше, всі галактики мають приблизно 
однакову масу. З цієї точки зору нашу галак-
тику з її масою 2·1044г можна сприймати як 
типову. Другий висновок дає якісну характе-
ристику цих двох галактик, в основу якої 
покладена руденківська кореляційна залеж-
ність. Наприклад, швидкість нашої галактики 
100 км/сек з діаметром галактичного об’єд-
нання 1023см, водночас галактика із сузір’я 
Трикутника має діаметр 1022см, який мен-
ший від нашої галактики лише на один поря-
док, але швидкість його руху є більшою і 
становить близько 300 км/сек. Ця галактика 
перебуває ближче до поверхні Світової Мо-
нади, що супроводжується більшою швид-
кістю, меншим діаметром і більшою 
світимістю. Отже, кореляційна залежність 
спрацьовує і є ключем до будови архітекту-
ри Всесвіту.  

Додаток до розділу під назвою «Із ав-
торського щоденника» датований травнем 
2000 року. У ньому письменник, використо-
вуючи два незалежні способи обчислення 
швидкостей галактичних об’єднань, 
здійснює аналіз можливих способів побудо-
ви моделей Всесвіту. Однак, у способі з опо-
рою на ефект Допплера, окрім швидкості 
галактики, нічого більше встановити не 
вдається, тоді як формули Руденка дозволя-
ють вирахувати зовнішній радіус галактики і 
відстань траєкторії її пересування відносно 
поверхні Світової Монади.  

Оскільки Світова Монада – це Духома-
терія, яка має густину ρ=10-29 г/см3, то поба-
чити її практично неможливо. Але можна 
побачити квазари, які прямують до неї в 

червоному спектрі зміщення на шаленій 
швидкості, близькій до швидкості світла. У 
зв’язку з тим, що квазари рухаються від нас, 
складається враження, що галактики 
розбігаються. Це було б можливим тільки в 
тому випадку, коли наша галактика була б 
центром Всесвіту. Але М. Руденко довів, що 
вона перебуває на околиці Всесвіту на 
відстані від Світової Монади 1035см. По-
друге, галактика Чумацький шлях не може 
бути в центрі Всесвіту, бо центр і сфера з 
R0=1028 см належать Духоматерії, Світлу і 
Добру. М. Руденко писав: «Моя модель Ме-
тагалактики відповідає на ці запитання до-
волі просто: всі галактики рухаються довко-
ла Світової Монади, яка міститься в центрі 
Всесвіту й має радіус 1028 см. У Світовій Мо-
наді відсутні галактики й навіть атоми – там 
панує Світло, в якому немає жодної темряви. 
Так Іоанн Богослов пояснює сутність Бога. 
Власне, це не його пояснення – він каже, що 
чув його від Ісуса Христа» [3, с. 620-621]. 

Для більшої деталізації своєї теорії 
М. Руденко використав таблицю з підручника 
астрономії, в якій наведено відстані і швид-
кості дев’яти галактик. Характерним є те, що 
ближчі до нас галактики мають меншу швид-
кість, а ті, що далі, – більшу. Це підтверджує, 
що тіло, яке рухається ближче до центру, 
має значно більшу швидкість. Навіть 
побіжний аналіз змісту таблиці доводить: да-
лекі від нас галактики мають швидкість наб-
лижену до швидкості світла, що свідчить про 
їхню близькість до Світової Монади. А ті га-
лактики, що перебувають відносно ближче 
до нас, мають меншу швидкість.  

Здійснити порівняльний аналіз власної 
теорії та способу, що ґрунтується на ефекті 
Допплера, М. Руденко вирішив на галактиці 
під номером сім (галактика у сузір’ї Великого 
Воза). Письменник задоволений, що неза-
лежний спосіб визначення швидкості галак-
тик дав приблизно однаковий результат: 
«Нарешті я знаю обраховану сучасною 
наукою швидкість нашої Галактики: вона 
таки ж справді становить 100 км/сек! Таку 
відповідь я отримав в Обсерваторії Націо-
нального Університету ім. Т. Шевченка від 
кандидата фізико-математичних наук 
Вавілової Ірини Борисівни. Цю швидкість обра-
ховано  засобами   співставлення   швидкостей  
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найближчих галактик» [3, с. 622]. 
Занотувавши перевагу власного методу 

визначення швидкості й зовнішнього 
радіуса галактики, М. Руденко береться до-
слідити галактику №7. Ця галактика, по суті, 
є квазаром, бо її швидкість майже дорівнює 
швидкості світла у вакуумі. Письменник нав-
мисне дає, за умовою, перевагу способу 
визначення швидкості з використанням 
ефекту Допплера, хоча цей спосіб, окрім 
швидкостей, не дає іншої інформації. Це по-
яснюється тим, що дослідник прагне дове-
сти переваги свого способу для отримання 
швидкості галактики та встановлення місця 
перебування траєкторії галактичного об’єд-
нання відносно Світової Монади.  

Для цього необхідно визначити 
зовнішній радіус галактики (Rзов.). За цим 
радіусом можна визначити місце траєкторії 
руху галактики відносно поверхні Світової 
Монади. Для галактики №7 зовнішній радіус 
дорівнюватиме:  

 

Rзов. = 
 

де Rзов. – 
зовнішній радіус галактики № 7, R0гал. – 
радіус галактичної Монади (типове значен-
ня 1016см), V – швидкість галактики, визначе-
на спектральним методом обчислення 
(ефект Допплера), c – швидкість світла у ва-
куумі. 

Із аналізу отриманого зовнішнього 
радіуса галактики №7, письменник робить 
висновки: 1) зовнішній радіус розглянутої 
галактики на чотири порядки менший від 
нашої галактики (Rзов=1023см), що є першою 
ознакою наближення розглянутої галактики 
до Світової Монади; 2) велика швидкість 
руху цієї галактики викликає зменшення 
зовнішнього радіуса, наближуючи його до 
радіуса Монади (типове значення якого ста-
новить 1016см). При досягненні рівності 
зовнішнього й монадного радіусів виникне 
оголена Монада (квазар), яка може власну 
масу й енергію віддати Світовій Монаді 
(анігіляція). Найсуттєвішою цінністю виснов-
ків письменника є те, що він дає визначення 
Монади як форми матерії. Ця форма підпо-
рядковується всесвітнім законам і має ви-

гляд рівняння: , де V – швидкість га-

лактики № 7, c – швидкість світла у вакуумі, 
R0 – радіус галактичної Монади, R – зовнішній 
радіус галактики №7 (R=Rзов).  

Для визначення зовнішнього радіуса га-
лактики №7 бралася її швидкість, визначена 
за методом, що ґрунтується на ефекті Доп-
плера. За відомими параметрами галактики 
Rзов і R0, можна визначити і швидкість галак-
тики, тобто розв’язати задачу у зворотному 
напрямку, а саме: 

 
 
 

Отриманий результат підтверджує, що 
визначення швидкості галактики на основі 
методології М. Руденка і способи спостере-
ження за кольоровим зміщенням дають од-
накові результати.  

Якщо ж швидкість галактики №7 буде 
зростати аж до значення c2 (гравітаційний 
потенціал), а зовнішній радіус зменшиться до 
радіуса Монади, то відбудеться процес 
анігіляції. Для остаточного визначення місця 
перебування галактики необхідно визначити 
відстань її траєкторії відносно поверхні світо-
вої Монади: 

 
 

де R – відстань галактики № 7 від Світової 
Монади, R0св. – радіус Світової Монади, V – 
променева швидкість галактики № 7, c – 
швидкість світла у вакуумі. 

Траєкторія цієї галактики відносно близь-
ко знаходиться від поверхні Світової Мо-
нади, то очевидним є і наближення зовніш-
нього радіуса галактики (Rзов.=1019см) до 
радіуса Галактичної Монади (R0гал.=1016см). Це 
фактичне підтвердження, що досліджувана 
галактика є квазаром. Монада цієї галактики, 
швидше за все, майже гола. На такій швид-
кості весь речовинний світ (зорі, планети) 
згорів від тертя, як згорають метеорити в 
атмосфері нашої планети. Саме з цієї причини 
можна побачити квазари в далекому Кос-
мосі.  

Радіус, яким А. Ейнштейн описав Всесвіт, 
становить 1028см. М. Руденко визначив, що 
траєкторія аналізованої галактики проходить 
на відстані трьох порядків від Світової Мо-
нади. Це дає можливість зробити висновок: 
батько  космології,   на   думку   письменника,  R

R

c

V 0

2

2

=
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помилявся у розрахунках параметрів нашого 
Всесвіту. Радіус Всесвіту, за М. Руденком, 
становить Rсв.=1049см, що свідчить про те, що 
письменник розширив межі Всесвіту на 
1021см.  

Розділ «Де ми живемо?..» синтезує фізич-
не й метафізичне. Використовуючи гар-
монійний баланс фізичного та метафізично-
го, письменник-філософ переконливо довів 
наявність кореляційної залежності між 
швидкістю і місцем перебування галактич-
ного об’єднання, розширив межі Всесвіту 
до 1049см, вказав траєкторію руху нашої га-
лактики Чумацький шлях щодо поверхні 
Світової Монади (1035см), показав природу 
походження квазарів і попередив космо-
логів про можливість небажаної похибки у 

визначенні зовнішнього радіуса галактики. 
Траєкторії галактик створюють непросту 
мережу всесвітнього кругооберту, особли-
во з урахуванням нашої обмеженості 
розпізнати (навіть за наявності потужних 
телескопічних станцій), якому космічному 
об’єктові належить траєкторія у відносній 
необмеженості Всесвіту.  

Дивує наполегливість письменника у роз-
критті й уточненні власної теорії про будову 
Всесвіту. Все активне життя, навіть у похи-
лому віці, він безперервно розширює науко-
во-дослідницький матеріал із урахуванням 
новітніх результатів науки у сфері космо-
логії. Саме завдяки цій наполегливості й 
з’явилися додатки 1999 та 2000 років.  
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА 
З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

І. ІВАЩЕНКО 

У сучасних умовах модернізаційних пе-
ретворень у структурі, змісті національної 
системи освіти збільшується потреба в під-
вищенні адаптивності до організації освіт-
ньої діяльності, швидкості реагування на 
зміни. Ця адаптивність стає одним із найваж-
ливіших чинників  конкурентоспроможності 
закладу освіти як соціально-педагогічної 
системи. Для керівника закладу загальної 
середньої освіти та його заступників якість 

освіти має бути пріоритетом. Та від чого во-
на залежить? Найперше – від управління. 
Закон «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII 
розширив автономію закладу освіти  не ли-
ше фінансову, а й управлінську. Щоб ефек-
тивно керувати, заступнику директора важ-
ливо володіти технологією оперативного 
управління, яка дасть змогу реалізовувати 
поточні плани й реагувати на зміни під час їх 
виконання. 

http://www.e-reading.by/book.php?book=1034396
https://ezavuch.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=39914
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Працездатність, активність, функціо-
нальна рухливість, точність оцінки ситуації – 
у сукупності ці характеристики забезпечу-
ють індивідуальний стиль діяльності особи-
стості й особливо чітко виявляються в різ-
них ситуаціях професійної діяльності [1]. 
Заступник директора з навчально-виховної 
роботи як суб’єкт управління прагне якісно 
виконувати свої обов’язки, постійно 
працює в умовах дефіциту часу й нервової 
напруженості, зумовленої труднощами пла-
нування роботи при виникненні великої 
кількості ситуацій, що потребують негайно-
го вирішення: організація процесу управлін-
ня, розв’язання конфліктів, заяви, скарги, 
термінові наради тощо.  

Проблемами управління робочого часу 
(тайм-менеджменту) на сьогодні займають-
ся різні науковці. Серед них можна виокре-
мити О. Азарова, Г. Архангельского, 
Й. Кноблауха, С. Потапова [2]. Дослідження 
цих авторів є так званими енциклопедіями, 
де описуються певні алгоритми їхньої ефек-
тивної роботи, розкривається поняття са-
моорганізації та спеціальні стратегії її досяг-
нення.  

Традиційно вчені тайм-менеджмент ро-
зглядають як галузь менеджменту, що ди-
намічно розвивається. Її основне завдання 
полягає у виявленні методів і принципів 
ефективного управління часом. На сьогодні 
не існує єдиного визначення поняттю «
менеджмент». 

Наприклад, Л. Зайверт підкреслює, що 
тайм-менеджмент – це управління собою, 
адже час як незмінна величина постійно, 
невблаганно, нестримно спливає [4]. 

Якщо ж звернутися до інших науковців, 
то, за словами В. Кулікової, тайм-
менеджмент – це система методик, за до-
помогою яких особистість може досягти 
відмінних результатів, не заганяючи себе в 
тісні межі. Працівники освіти, які мало 
знайомі з цією наукою, уявляють її систе-
мою планування та структуризації часу. 

Наука управління часом або тайм-
менеджмент (time management -органі-
зація часу) – це галузь знань, присвячена 
вивченню проблем і методів оптимізації 
тимчасових витрат у різних сферах людсь-
кої діяльності. За  її допомогою будь-яка 

людина може грамотно управляти своїм 
часом, без зусиль визначати, що для неї 
важливе, на що насамперед необхідно вит-
ратити час і сили [3]. 

Г. Архангельський розглядає тайм-
менеджмент як комплексну систему управ-
ління собою і своєю діяльністю [2]. 

Спираючись на існуючі визначення, мож-
на сформулювати наступне. Тайм-
менеджмент – це сукупність технологій пла-
нування роботи, які людина застосовує са-
мостійно для підвищення ефективності ви-
користання свого робочого часу і для підви-
щення контролю зростаючої кількості зав-
дань; це також вміння ставити завдання і 
виконувати їх. 

Тайм-менеджмент заступника директо-
ра з навчально-виховної роботи – це здат-
ність ефективно контролювати свій особис-
тий час і керувати ним, уміння визначати 
важливі та другорядні справи з метою орга-
нізації якісної діяльності суб’єктів освітньо-
го процесу закладів загальної середньої 
освіти. Необхідність тайм-менеджменту 
заступника директора обумовлена темпа-
ми змін в освітньому середовищі, що пос-
тійно зростають; збільшенням інформації, 
яку мають опрацьовувати керівники закла-
дів освіти, і, відповідно, підвищенням рівня 
вимог щодо мобільності й організованості 
заступників директорів з навчально-
виховної роботи. 

Для продуктивної діяльності в умовах 
нової української школи заступнику дирек-
тора з навчально-виховної роботи необхід-
но мати такі професійні навички, як 

творчі, організаторські, комунікаційні; а 
також базові життєві навички сьогодення 
(планування, постановки цілей, ухвалення 
рішень, розв’язання конфліктів, роботи у 
команді, керування собою у часі, самооцін-
ки та саморозвитку, уміння слухати, прояв-
ляти ініціативу і креативність).  

Тайм-менеджмент керівника передба-
чає володіння ним уміннями й навичками 
планування – річного, на місяць, тижневого, 
щоденного – і використання робочого часу; 
об’єктивної оцінки витрат при здійсненні 
функціональних обов’язків, створення пев-
ного алгоритму для досягнення мети і за-
вдань відповідно  до часового  ресурсу,  оп- 
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тимального співвідношення роботи і 
відпочинку, мотивації, самоорганізації, 
самоконтролю і, як наслідок,  самороз-
витку. Широкої світової практики здобули 
такі технології ефективного використання 
часу, як «SMART», «Дерево цілей», система 
Франкліна, принцип Ейзенхауера, АБВГД-
аналіз, принцип Парето, «АВС-аналіз» та 
інші. 

Зауважимо, що від ефективного 
планування й правильної організації 
робочого дня заступником директора 
залежить якість усього освітнього процесу 
в школі. Щоб позбутися відчуття 
постійного напруження, страху й 
занепокоєння не встигнути щось зробити, 
необхідно навчитися боротися з 
«поглиначами часу». Ними, за визначенням  
О. Пометун [3]., є: 
– нечітко визначена мета; відсутність 

пріоритетів у справах;  
– відсутність чіткого уявлення про обсяг 

роботи та шляхи вирішення; намагання 
зробити все й одразу; 

– неналежно спланований робочий день; 
особиста неорганізованість, завалений 
робочий стіл; 

– надмірна чи недостатня поінформо-
ваність; недостатня мотивація; 

– пошуки записів, адрес, телефонних 
номерів; надмірна кількість телефонних 
дзвінків; 

– недостатня скооперованість і розподіл 
праці; 

–  «незаплановані» відвідувачі;  синдром 
відкладання «на потім»; 

– невміння сказати «ні»; відсутність 
самодисципліни; невміння доводити 
справу до кінця; невміння делегувати 
повноваження; 

– недостатня підготовленість, поінфор-
мованість; неповна й несвоєчасна 
інформація; відсутність комунікацій, 
недостатній зворотний зв’язок; 

– фактори відволікання (шум, рух); 
приватні розмови; бажання знати всі 
факти; 

– надмірні перевірки, очікування; 
недостатній контроль за виконанням. 
Своєчасність, повнота і точність 

інформації сприяє повноцінному діловому 

життю, розв’язанню актуальних завдань, 
мобільності. Тож з метою  економії часу, 
швидкого реагування, інформування, 
контролю, накопичення, систематизації, 
методичної допомоги, зберігання корисної 
інформації для вчителів, професійного 
спілкування, саморозвитку й 
самореалізації себе як управлінців 
заступник директора з навчально-виховної 
роботи може активно використовувати 
пакет Microsoft Office 365, а саме: систему 
електронної пошти, інтерактивні календа-
рі, контакти Outlook Line, електронні 
журнали та щоденники; онлайн-сервіси для 
спілкування, тестування; системи 
дистанційного навчання, бібліотеку, медіа-
теку; сховища файлів, спільний доступ 
(Google Drive, One Drive); спільну роботу, 
відеоконференції; електронну пошту з 
доменом школи.  

В управлінській діяльності раціона-
льним є використання хмарних сервісів, 
здатних полегшити документообіг у 
закладі освіти. Користувач, створивши 
обліковий запис на одному із таких 
серверів, отримує можливість зберігати та 
редагувати створені документи (відео, 
презентації, малюнки, книги, фільми, 
моніторингові схеми тощо). Всі документи 
можна зберігати на хмарному сервері та 
мати до них доступ із будь-якого місця, де 
є Інтернет.  

У сучасних умовах тайм-менеджмент 
заступника директора з навчально-
виховної роботи потребує орієнтації на 
особистість працівника, на його потреби, 
внутрішню мотивацію до педагогічної 
діяльності, на партнерство та 
співробітництво. З цією метою заступнику 
директора з навчально-виховної роботи 
потрібно [5]: 
– розуміти, що управляти – означає 

робити справу спільними зусиллями; 
– намагатися обговорювати проблеми на 

місцях, уміти слухати й чути; 
– надавати допомогу тим, хто її потребує; 
– бути рішучим і наполегливим; 
– терпляче ставитися до прояву незгоди; 
– бути противником кабінетного стилю 

управління; 
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– уміти делегувати повноваження, буду-
вати відносини на довірі; 

– не стільки давати розпорядження або 
накази, скільки переконувати, суворий 
контроль замінювати довірою; 

– завжди бути відкритим до нових ідей; 
– відверто визначати заслуги своїх колег; 
– формувати сприятливий психологічний 

клімат у колективі вчителів. 
Оскільки робота заступника директора 

передбачає систему взаємин з людьми, що 
різняться за характером, міркуваннями, 
спрямованістю поглядів, заступнику 
директора необхідно розвивати в собі 
уміння допомагати педагогам, засто-
совувати їхні таланти; упроваджувати в 
практику нові ідеї; створювати атмосферу 
відданості справі, розширювати світогляд і 
виховувати відповідальність працівників.  

З метою раціональної економії часу 
заступник директора з навчально-виховної 
роботи може делегувати повноваження (у 
межах певного проекту або у формі 
одноразових доручень). Делегування 
повноважень – це прояв довіри до 
педагога, колективне виконання справи. 
При цьому заступнику директора 
обов’язково слід ставити мету та визначати 
завдання роботи, давати чітку інструкцію 
колезі-виконавцю, у тому числі  письмову; 
мотивувати заохоченням за якісно 
виконане завдання. 

Для досягнення максимальних 
результатів у роботі заступник директора 
може використовувати підхід «домашньої 
команди» (автор Дж. Максвелл, засновник 
школи лідерів у США). Суть підходу в тому, 
що керівництву слід витрачати більше часу 
на професійне «зрощування» своїх 
педагогів, ніж на сторонніх фахівців. 
Наприклад, гнучким складом творчих груп 
учителів у закладі можна розробити  
електронне календарно-тематичне плану-
вання з усіх предметів, готувати 
проведення семінарів, консиліумів, 
«круглих столів», «методичних мостів». 
Кожен учитель такої групи виконує певне 
доручення для досягнення мети. А спільна 
праця із заступником директора, 
взаємодопомога формують команду 
однодумців і сприяють творчому 

зростанню педагогів. 
Для того, щоб оптимально й змістовно 

використати робочий час, управлінцю 
доцільно послідовно й цілеспрямовано 
застосовувати вже випробувані ефективні 
прийоми роботи в повсякденній практиці, 
наприклад: «візитівку» (обмін з колегами 
візитівками з особистими даними) – для 
оперативного розв’язання певних питань; 
«пам’ятки» замість «п’ятихвилинок» – для 
оперативного інформування кожного 
працівника (підготовлені  пам’ятки з 
важливою інформацією роздаються або 
розсилаються в групі мобільного додатку 
Viber учителям); «комфортний контроль» – 
для економії часу, зняття психологічної 
напруги в учителів, уникнення негативних 
емоцій (контроль здійснюється без 
присутності педагога). 

Культура ділового спілкування – 
запорука продуктивної співпраці в 
педагогічному колективі. Отже, заступнику 
директора з навчально-виховної роботи 
необхідно оволодіти навичками культури 
ділового спілкування [5], а саме:  
– аналізувати власний досвід і досвід 

своїх колег;  
– позитивно сприймати нововведення; 
– чітко ставити завдання перед 

підлеглими; виконувати справи вчасно; 
– бачити й аргументувати досягнення та 

труднощі у своїй діяльності; 
– розвивати вміння ефективно 

працювати, бути впевненими в собі; 
– підтримувати  зворотний зв’язок із 

членами колективу; 
– заохочувати колег до старанної роботи, 

вимогливо ставитися до себе та до 
інших, конструктивно критикувати; 

– цінувати свій час і час підлеглих; уміти 
мовчати, говорити, слухати; бути 
привітними, тактовними; 

– вірити в свою справу, бути лідером. 
Визначальними для тайм-менеджменту 

заступника директора є не стільки 
спеціальні знання, скільки ефективна 
взаємодія та плідна співпраця в колективі. 
Це уміння поставити себе на місце іншого, 
керувати своїми емоціями; обговорювати 
проблеми  на   місцях,  уміти   слухати,  чути;  
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мотивувати працівників на результативну 
роботу, будувати конструктивні відносини з 
колегами; бути противником кабінетного 
стилю управління, переконувати та аргумен-
тувати, а не давати розпорядження й нака-
зи, по можливості делегувати повноважен-
ня. Заступникам директорів з навчально-
виховної роботи необхідно формувати 
сприятливий психологічний клімат і позитив-
ну атмосферу в педагогічному колективі. Це 
дозволить педагогам у подальшому досягти 
найліпших результатів у своїй роботі. 

Для кожного успішного керівника закла-
ду освіти тайм-менеджмент є індивідуаль-
ним стилем життя в швидкому потоці інфор-

мації, у світі, що постійно змінюється. За-
вдання ефективного використання робочо-
го часу завжди актуальні для заступників 
директорів з навчально-виховної роботи, 
оскільки останні управляють не тільки влас-
ним часом, а й робочим часом своїх підлег-
лих. Успішному заступнику директора необ-
хідно налагодити систему з використання 
прийомів для управління власними ресурса-
ми та економії часу, уміти правильно плану-
вати свою діяльність, визначати пріоритети, 
ставити цілі та досягати їх, розподіляти своє 
навантаження, знаходити час і для роботи, і 
для відпочинку. 
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ПІДСУМКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОГО  
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВИПУСКНИКАМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2019 РОЦІ 

О. ОСТАПЕНКО  

Підготовка випускників до зовнішнього 
незалежного оцінювання, складання ними 
тестування на максимальний рейтинговий 
бал - одне  з актуальних питань сучасної 
освіти. Для досягнення успіху, необхідно 
провести максимально організовану, 
інноваційну, ретельно продуману, у тому 
числі на перспективу, роботу не тільки 
самому випускнику, а й учителю, керівнику.  

Пріоритетним є підготовка та 
безпосереднє проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання, орієнтованого на 
особистість кожного випускника.  

ЗНО у 2019 році було проведено 
організовано, з чітким дотриманням норм і 
вимог нормативно-правових документів, а 
головне, якісно, завдяки злагодженій 
співпраці Українського та Харківського 
центрів оцінювання якості освіти, 
Міністерства освіти і науки України, 
Департаменту освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації, Сумсь-
кого обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, місцевих органів 
управління освітою.  

На сьогодні вже підбиті підсумки ЗНО  

https://www.facebook.com/groups
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2019 року і ось деякі і з них. 
Результати випускників закладів загаль-

ної середньої освіти Сумської області, які 
брали участь у ЗНО-2019, за відсотком тих, 
хто не подолав пороговий бал «склав/не 
склав»,   кращі   за   середній   по   Україні  
показник з усіх предметів.  

У п’ятірку регіональних лідерів за кри-

терієм «склав/не склав» область увійшла та 
посіла кращі місця у всеукраїнських пред-
метних рейтингах: третє місце по Україні з 
української мови та літератури, фізики, гео-
графії, четверте – математики, історії 
України та біології.  Шосте місце Сумська 
область посіла завдяки результатам з 
англійської мови, десяте – з хімії.  

Щодо відсоткового показника, то най-
менша частка учнів, які не подолали поріг 
«склав/не склав» у 2019 році, проходили 
зовнішнє незалежне оцінювання з географії, 
української мови та літератури, біології, 
найбільша – з математики, англійської мови. 

Порівняно з минулим роком зменшилася 
частка випускників закладів загальної се-
редньої освіти з історії України, математики, 
фізики, географії; збільшилася з української 
мови і літератури, хімії, біології, англійської 
мови. 

Об’єктивним показником успішності 
здобувачів освіти є їхні достатні та високі 
бали. За рейтинговою шкалою це 
результат 160 балів і вище. 

За цим критерієм результати області 
майже з усіх предметів вище середнього 
показника по Україні. Гірші за середньоук-
раїнські показники виявилися результати із 
англійської мови, фізики, хімії, що тотожно 
минулому року. 

У п’ятірку регіональних лідерів за цим 
критерієм область увійшла завдяки 

результатам з української мови та 
літератури, історії України, математики. З 
географії результати ЗНО є найкращими по 
Україні (перше місце). 

Знизились, а отже, стали кращими 
місця області з української мови та 
літератури, математики, біології, географії. 
Сталими залишилися рейтингові позиції 
області з історії України та фізики. 
Підвищились, а отже, стали гіршими 
рейтингові місця області з хімії та 
англійської мови. 
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У 2019 році частка випускників закладів 
загальної середньої освіти, які отримали 
результат 160 балів і вище, збільшилася з 
усіх предметів, окрім української мови та 
літератури і англійської мови. З фізики вона 
залишилася незмінною. 

Найбільша кількість учнів, що отримали 
за результатами тестування від 160 до 200 
балів, складали зовнішнє незалежне 
оцінювання з української мови та 
літератури, хімії, найменше – фізики. 

Аналіз результатів ЗНО в цілому засвід-
чив тенденцію стабільності й ефективності 
системи освіти в Сумській області. 

З метою отримання об’єктивної інфор-
мації про результати складання  випускни-
ками старшої школи закладів загальної 
середньої освіти ЗНО та побудови облас-
ного рейтингу успішності за предметами 
Сумським обласним інститутом післядип-
ломної педагогічної освіти було проведе-
но детальний аналіз регіональних даних. 
Він засвідчив, що переважна більшість ви-
пускників закладів загальної середньої 
освіти у 2019 році показали достатні знан-
ня та якісний рівень підготовки до прохо-
дження ЗНО, що свідчить про рівень кон-
курентоспроможності наших випускників і 

подальше навчання їх у закладах вищої 
освіти. 

Одним із показників, що застосовують-
ся при розрахунку індексу конкуренто-
спроможності регіону, є частка випускни-
ків закладів загальної середньої освіти, які 
за результатами ЗНО з української мови та 
літератури, математики й іноземних мов 
отримали 160 балів і вище.  

За кількісним показником найбільше 
випускників (2 630 осіб (60,2%)) взяло участь у 
тестуванні з української мови та літерату-
ри з міських закладів освіти. Учасників із 
сільських закладів освіти було 908 (20,8%), 
із закладів освіти об’єднаних територіаль-
них громад –  830 (19,0%). 
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Найбільш успішними виявились учні 
закладів освіти м. Ромни, де лише 
1,1% випускників не подолали поріг 
та більше половини (61,3%) отрима-
ли високі результати. Найменше 
випускників (35,3%), які мають резуль-
тат 160 балів і вище (у порівнянні з ін-
шими містами області), у м. Охтирка. 
Гіршими, порівняно з минулим ро-
ком, виявилися результати випуск-
ників закладів загальної середньої 
освіти м. Глухів: збільшилась частка 

учнів, які не склали, на 1,1% та зменшилася на 9,8% частка тих, хто отримав більше 160 балів.   

Серед випускників закладів освіти районних адміністрацій найменш успішними 
виявилися учні Тростяне-цького (жоден не отримав більше 160 балів) та Лебединського 
(найменша частка – 6,5%) районів. Найкра-
щими виявилися результати у 
Ямпільському (більше половини (51,5%) 
одинадцятикласників склали тестування 
вище 160 балів) та Конотопському (майже 
половина – 45,2%) районах. 

Найбільш успішними серед випускників 
закладів освіти об’єднаних територіальних 
громад виявились учні закладів освіти 
Верхньосироватської сільської ради, де усі 
випускники подолали поріг «склав/ не 
склав» і 42,8% отримали більше 160 балів. 
Найбільше учнів, які отримали бал вище 
160, у Кролевецькій (48,4%), Тростянецькій 
(45,3%) міських радах. Низький рівень 
підготовки з української мови та літератури 
за результатами аналізу було виявлено у 
випускників закладів загальної середньої освіти Грунської сільської, Дубов’язівської 
селищної рад, де найменше випускників, які отримали 160 балів і більше (6,7% та 5,3% 
відповідно). Це у порівнянні з іншими громадами є найменшим результатом.  

 Математику для складання обрав майже 
кожен другий (58,2%) випускник Сумської 
області, що на 4,1% вище за показник 2018 року 
(54,1%). Позитивна динаміка спостерігається в 
результативності складання ЗНО з математики 
на рейтингові бали 160 балів і вище: у 2019 році 
цей показник склав 32,7% та є вищим за 
результат попередніх років (27,2%, 28,3% 
відповідно). 
 Найкращими виявились двоє 
випускників Сумської класичної гімназії 
Сумської міської ради, які за виконання 
сертифікаційної роботи з математики набрали 
найбільшу кількість балів – 200. 5,3
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 За адміністративно-територіалним 
принципом кількість старшокласників, які 
складали зовнішнє незалежне оцінювання 
з математики, розподілилося так: 1 550 
осіб (61,0%) є учнями міських, 488 осіб 
(19,2%) – сільських закладів загальної се-
редньої освіти та 502 учасника (19,8%) є 
випускниками закладів об’єднаних тери-
торіальних громад.  
 Найбільшою групою осіб, які скла-
дали зовнішнє незалежне оцінювання з 
математики, є випускники міських закла-
дів загальної середньої освіти. Лідерами 
за кількістю учнів, які отримали понад 160 
балів, є міста Суми (47,7%), Ромни (39,6%), 
у яких спостерігається тенденція до збіль-
шення кількості високих результатів. Так, 
у обласному центрі частка таких учнів у 

порівнянні із минулим роком збільшилася на 5,7%, м. Ромни – на 4,6%. При цьому кількість 
випускників, які не подолали поріг «склав/ 
не склав», у цих містах дорівнює 3,7% та 2%. 
Найнижче місце рейтингу належить  м. Ох-
тирка, де 23,5% отримали за виконання сер-
тифікаційної роботи з математики більше 
160 балів.   

Найкращими за критерієм 160 балів і 
вище серед районів області є результати 
Конотопського (43,8%), Ямпільського 
(28,9%) та Глухівського (20,7%) районів. У 
Тростянецькому районі випускники, які 
отримали з математики більше 160 балів, 
відсутні, у Сумському та Великописарівсько-
му районах їх найменше – 8,1% та 8,3% відпо-
відно. 
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Серед випускників закладів загальної 
середньої освіти об’єднаних територіальних 
громад найкращі результати одержали учні 
Нижньосироватської сільської ради (45,5% 
осіб склали зовнішнє незалежне оцінювання 
з математики вище, ніж на 160 балів за 
відсутності випускників, які не склали 
тестування).  

Зовнішнє незалежне оцінювання 
виявило низький рівень підготовки з 
математики випускників закладів освіти 
Миколаївської, Шалигинської та Верхньо-
сироватської сільських рад, де жоден із 
випускників не отримав більше 160 балів, а 
не склали тестування від 66,7% до 42,9% 
одинадцятикласників. 

Серед іноземних мов (англійської, 
німецької, іспанської, французької) найбільш 
обираною є англійська мова, а, отже, 
максимально об’єктивно оцінити результати 
випускників, які склали тестування на 160 
балів і вище, можна саме з англійської мови. 

Аналіз результатів тестування з англійсь-
кої мови за критерієм 160 балів і вище 
показав, що отримали відповідні бали 29,8% 
випускників закладів загальної серед-ньої 
освіти (середній показник по Україні – 33,3%). 
За цим показником область посіла 13 місце у 
загальноукраїнському рейтингу.  

За адміністративно-територіальним принци-
пом кількість старшокласників, які складали 
зовнішнє незалежне оцінювання з англійської  
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мови, розподілилася так: 1 269 (78,5%) є учня-
ми міських закладів загальної середньої 
освіти), 161 (9,9%) – сільських та 189 (11,6%) є 

випускниками закладів об’єднаних територі-
альних громад. 

Високі результати продемонстрували 
учні закладів освіти міст Ромни, Суми: біль-
ше третини учнів склали ЗНО на 160 балів і 
вище (36,2% та 35,8% відповідно), причому в 
обласному центрі у тестуванні з англійської 
мови брали участь 54% випускників, у м. 
Ромни – 49,7%. У м. Глухів таких учнів най-
менше – 15%.  

Серед районів обласними лідерами є Пу-
тивльський та Ямпільський райони: більше 
половини випускників отримали 160 балів і 
вище (54,5% та 50% відповідно) та усі випуск-
ники подолали поріг «склав/не склав». У Трос-
тянецькому, Лебединському, Глухівському, 
Краснопільському, Недригайлівському райо-
нах загальна кількість учнів, які брали участь у 
тестуванні з англійської мови, коливається від 
2 до 6 осіб, із них жоден не склав на бал вище 
160, а у Охтирському жоден випускник не 
взяв участі у тестуванні з англійської мови. 

Зовнішнє незалежне оцінювання з 
англійської мови складали учні закладів 
загальної середньої освіти переважної 
більшості територіальних громад області, 
окрім Коровинської, Новослобідської, 
Грунської, Зноб-Новгородської та Хотінської 
територіальних громад. Але у більшості із них 
учні, які отримали 160 балів і вище, відсутні. 
Кращі результати з англійської мови за 
критерієм 160 балів і вище продемонстрували 
учні Березівської та Бездрицької сільських рад, 
проте в цих громадах складали ЗНО лише по 1 
та 2 особи відповідно. Успішними були 
випускники Кириківської селищної ради: усі 
подолали поріг «склав/не склав» та третина учнів отримала 160 балів і вище. Стабільно 
високими є результати учнів закладів загальної середньої освіти Кролевецької міської 
(31,1%), де участь у тестуванні взяли 45 осіб (48,4% від загальної кількості випускників) та 
Краснопільської селищної (25%) рад. 



18  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 4 ( 44 ) , 2019 _________________________________________________________________________________________

І І І
І Ї І

Л.  ДОДОТЧЕНКО  

Реформування системи освіти в Україні 
набуло глобального характеру. Суспільству 
вже сьогодні потрібні особистості, які 
поряд із знаннями володіють такими 
розумовими й особистими якостями, як 
критичність мислення, здатність до 
самореалізації і творчості, самостійність у 
розв’язанні життєвих і професійних 
завдань. 

Запит суспільства на оновлення завдань 
школи у справі навчання та виховання 
школярів актуалізує проблему пошуку і 
запровадження у педагогічний процес 
ефективних засобів, однім із яких є метод 
Case Study. 

Проблема впровадження методу Case 
Study в практику освіти, зокрема у 
початкову школу, обумовлюється орієнта-
цією освіти на формування іншомовної 
комунікативної компетентності, розвиток 
здібностей особи, серед яких особлива 
увага приділяється здібностям до навчання, 
зміни парадигми мислення, умінню 
переробляти величезні масиви інформації. 

Питання застосування інноваційних 
технологій у навчанні англійської мови та їх 
впровадження в освітню систему знахо-
диться на стадії всебічного аналізу і є 
предметом досліджень багатьох відомих 
вітчизняних та зарубіжних педагогів 
(Г. Баранова, Н. Гез, В. Гузеев, О. Кулькіна, 
В. Кумарин, О. Кузнєцова, Б. Лапідус, С. Ло-
гачевська, М. Ляховицький, Ж - П. Мартан, 
Н. Мойсеюк, І. Підласий, Л. Подимова, 
О. Савченко, Г. Селевко, В. Сластьонін, О. 
Тарнопільський та ін.). 

Теоретико-методичні засади застосу-
вання Case Study досліджували зарубіжні 
вчені, серед них можна відзначити Дж. Ерс-

кіна, М. Лідере, Е. Монтера, М. Норфі. У 
вітчизняній освітній практиці використання 
такого методу на уроках англійської  мови 
перебуває на початковому етапі. Цій 
проблемі присвячені публікації українських 
фахівців у даному напрямі, серед яких 
І. Король, В. Лобода, А. Сидоренко, Ю. Сур-
мін, А. Фурда. 

Аналіз психолого-педагогічної літера-
тури виявив відсутність ґрунтовних 
досліджень, присвячених використанню 
методу Case Study на уроках англійської 
мови в початковій школі. Проблема 
застосування цього методу у навчанні 
англійської мови молодших школярів 
потребує більш детального опрацювання у 
контексті сучасних освітніх тенденцій,  
спрямованих на формування іншомовної 
комунікативної компетентності на всіх 
освітніх рівнях.  

Актуалізація визначеної проблеми 
зумовила формулювання мети статті, що 
полягає у дослідженні специфіки застосу-
вання методу Case Study як одного з 
інноваційних методик навчання англійської 
мови молодших школярів. 

Метод Case Study (кейс-метод, метод 
аналізу ситуацій) було вперше застосовано 
в навчальному процесі Гарвардської школи 
бізнесу на початку XX століття. На додаток 
до лекцій викладачі почали використо-
вувати різноманітні ситуації, які активно 
обговорювалися студентами і розгля-
далися різні варіанти їхнього вирішення. 
Тому і не дивно, що нерідко цей метод 
називають ситуаційною методикою або 
гарвардським методом [1]. 

Назва методу походить від англійського – 
випадок,   ситуація   і   від   поняття  «кейс» –  
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валізка для зберігання різних паперів, жур-
налів, документів. З методичної точки зору 
кейс – це спеціально підготовлений навча-
льний матеріал, що містить структурований 
опис ситуацій, запозичених з реальної прак-
тики. Він відображає реальну життєву ситу-
ацію, проблему, низку прямих або непря-
мих труднощів, протиріч, прихованих за-
вдань. Зазвичай кейси пов’язані з пробле-
мою або ситуацією, яка не має єдиного рі-
шення. Суть кейс-методу полягає в тому, 
що засвоєння знань і формування вмінь є 
результатом активної самостійної діяльнос-
ті учнів з вирішення протиріч, у результаті 
чого і відбувається творче оволодіння знан-
нями, навичками, вміннями та розвиток 
розумових здібностей учнів.  

Кейс складається з трьох частин: інфор-
мації, потрібної для ситуаційного аналізу, 
опису конкретної проблемної ситуації та 
практичних завдань. У сукупності це єдиний 
інформаційний комплекс, де вдало поєдну-
ються навчальна, аналітична та виховна 
діяльність, що, безперечно, є ефективним і 
діяльним у реалізації сучасних завдань си-
стеми освіти [6]. 

Враховуючи специфіку предмета 
«Англійська мова», запроваджувати  кейс-
методу доцільно у два етапи. Якщо стосу-
ється опрацювання навичок по застосуван-
ню основ англійської мови, то пропонується 
на першому етапі систематизувати мовний 
матеріал, і тільки після цього учні перехо-
дять до колективного обговорення, аналізу 
речень конкретної ситуації. 

Цінність методу Case Study у навчанні 
англійської мови молодших школярів поля-
гає у тому, що акцент навчання переносить-
ся не на оволодіння готовими знаннями, а 
на продукуванні. Отже, педагогічний потен-
ціал цього методу значно більший, ніж у 
традиційних методах навчання. Ним не про-
сто створюються умови, у яких пропонуєть-
ся діяти, а самі учні безпосередньо залуча-
ються до діяльності у запропонованих умо-
вах. Учитель й учень постійно взаємодіють, 
зіштовхуються один з одним, вибирають 
форму поведінки, мотивують свої дії, аргу-
ментують їх [3]. 

Метод Case Study акцентує увагу на са-
мостійному мисленні, здатності представ-

ляти свої думки перед аудиторією і кон-
структивно відповідати на критику своїх 
однокласників, а також дає змогу учням 
творчо застосовувати засвоєний мовний 
матеріал і набувати нових іншомовних 
навичок. Але слід зазначити, що застосуван-
ня методу аналізу ситуацій обмежується 
рівнем мовної підготовки учнів, тому що 
вимагає володіння на досить високому 
рівні трьома аспектами мови (лексикою, 
граматикою, фонетикою) і всіма видами 
мовленнєвої діяльності (аудіювання, го-
воріння, читання, письмо). Тому доцільно 
його використовувати у роботі з учнями 4-х 
класів. 

Case-метод на уроках англійської мови 
ставить за мету максимально активізувати 
іншомовне мовлення кожного учня і залучи-
ти його до процесу аналізу ситуації і прий-
няття рішень. З цією метою учні класу об’є-
днуються у мікро-групи з 3-5 учнів. У кожній 
групі обирається лідер, який несе відповіда-
льність за організацію роботи команди, 
розподіл питань між учасниками і за 
прийняті рішення. Після обговорення кейсу 
лідер доповідає про результати роботи сво-
єї групи протягом 5 хвилин. 

Безпосередню роботу з проблемною 
ситуацією у початковій школі при вивченні 
англійської мови доцільно організовувати 
двома способами. Перший передбачає роз-
гляд різних тем з одного розділу протягом 
усього заняття кожною мікро-групою. Дру-
гий  – пошук усіма мікрогрупами найбільш 
оптимального рішення у процесі одночас-
ної роботи над одним і тим самим розділом 
(темою) кейса [4]. 

Перевага методу аналізу ситуацій пе-
ред традиційними технологіями, які засто-
совуються на уроках англійської мови в по-
чаткових класах, полягає в тому, що він за-
цікавлює учнів процесом навчання, сприяє 
активному засвоєнню знань і навичок, фор-
мує сталий інтерес до навчальної дисциплі-
ни, розвиває творче мислення. 

Отже, використання методу Case Study, 
де учні спілкуються у групах, робить урок 
більш різноманітним, дозволяє учням про-
явити мовленнєву самостійність, реалізува-
ти комунікативні вміння та мовленнєві 
навички.  
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Зміст кейсів може бути пов’язаним з 
популярними темами ситуативного спілку-
вання, які визначені програмою навчання 
англійської мови (4 клас), такими як: «Я, 
моя сім’я і друзі (Місце проживання)», 
«Помешкання», «Відпочинок і дозвілля», 
«Природа і навколишнє середовище», 
«Подорож», «Свята і традиції (Їжа)», 
«Шкільне життя». 

До основних типів кейсів відносяться 
кейс-випадок, кейс-вправа і кейс-ситуація. 
Враховуючи вікові особливості та рівень 
мовленнєвого досвіду учнів, доцільно у 
початкових класах використовувати кейс-
ситуацію або кейс-вправу. Кейс-ситуація 
надасть змогу учням проаналізувати 
запропоновану ситуацію. Кейс-вправа 
дозволить учням застосувати на практиці 
здобуті практичні навички іншомовної 
компетенції. 

У процесі узагальнення та систе-
матизації лексичного та граматичного 
матеріалу з теми «Їжа» (4 клас) учитель 
може використати такий кейс: 

До нас у гості завітали казкові герої 
Вінні-Пух і П’ятачок з проханням допомогти 
їм з’ясувати, яка їжа корисна, а яка ні. 
Оскільки ми вже з вами знаємо багато слів з 
цієї теми, тож давайте допоможемо їм. 

Згодні? Для цього нам потрібно 
об’єднатися у групи (учні об’єднуються у 
дві групи). 

1. Повторення лексики. 
Використовується комп’ютерна презент-

ація. Учні називають зображені на слайдах 
продукти вголос. 

Після перегляду слайдів учням 
пропонуються малюнки на окремій парті. 
Додається завдання: першій групі – вибрати 
малюнки корисної їжі, другій групі –
некорисної їжі (малюнки розташовуються 
на дошці у дві колонки). 

2. Повторення правила використання 
неозначених артиклів а/аn та слова some з 
назвами продуктів. 

Правило-добавлянка. 
Вчитель читає початок, учні 

продовжують правило. 
На аркушах записані колонки з 

артиклями а/аn та словом some, учням 
потрібно записати слова. 

У процесі розвитку навичок читання 
пропонується текст з пропущеними 
словами і словами для довідок. Кожній 
групі надається індивідуальна картка, в якій 
учні вставляють слова і читають текст і 
перекладають його по черзі, одна група 
читає іншій. 

I Like to Cook 
I like to_________. I always help my mother in the_________ . On Sunday my father and I 

go______. We buy fruit and vegetables, meat, fish, milk and cheese. My mother cooks ______ or 
fish and vegetable salad. Father helps her. I cook fruit salad. I take some oranges, _______, ap-
ples, cream and sugar. The salad is ready. We always have tasty dinners on_______. 

Слова для довідок: cook, Sunday, kitch-
en, bananas, shopping, meat. 

Для розвитку орфографічних навичок 
учнів можна використати такий кейс-
малюнок: на дошці намальована велика 
каструля з кришкою. Учні підходять по од-

ному до дошки, беруть картку із зображен-
ням продукту, який іде у борщ, прикріплю-
ють його магнітом до намальованої кастру-
лі і дописують слово до твору. Інші запису-
ють твір у зошити. 

Cooking Borshch 
We like to cook. Today we are cooking  borshch.  We take… It is ready.  Help yourself. 

Під час  уроків  англійської мови з вико-
ристанням методу аналізу ситуацій потріб-
но враховувати такі дидактичні умови: 
– поєднувати із іншими методами навчан-

ня; 
– ураховувати  загальний інтелектуальний 

та освітній рівень учнів, рівень їх мотива-

ції до навчання; 
– брати до уваги рівень володіння англій-

ською мовою [5]. 
Безумовно, важливу роль у використан-

ні Case Study відіграє вчитель. Від того, 
наскільки він володіє методикою застосу-
вання  цього  методу,  його  прийомами  та  
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засобами, залежить, як творчо, продук-
тивно, цікаво подається для учнів 
інформація, що знаходиться у кожному 
кейсі. 

Метод Case Study є складною системою, 
до якої інтегровані інші, простіші методи 
пізнання, а саме: моделювання, проблемний 
метод, методи опису, класифікації, ігрові 
методи (кожний з них виконує в цьому 
методі свою роль) [3]. 

Отже, застосування технології Case 
Study на уроках англійської мови допомагає 
реалізувати завдання сучасної освіти, адже 
передбачає розвиток іншомовної комуні-
кативної компетентності молодших шко-

лярів, забезпечуючи практичну мовленнєву 
діяльність і досвід англомовної інформації з 
метою пошуку ефективних шляхів вирі-
шення проблеми. 

Залучення учнів до аналізу реальних або 
змодельованих ситуацій формує інтерес і 
позитивну мотивацію до навчання, сприяє 
розвитку особистості учня, здатного до 
адекватної соціалізації у багатокультурному 
соціумі. 

Метод Case Study є цікавою активною 
формою навчання і має значний потенціал 
до застосування його у процесі навчання 
англійської мови молодших школярів. 
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Є І І

Т. СВЄТЛОВА 

Нова українська школа потребує пошу-
ку та засвоєння нових форм взаємодії між 
учасниками освітнього процесу, нових під-
ходів до навчання, які ґрунтуються на заса-
дах педагогіки партнерства, співпраці між 
учнями та вчителем. Створення умов, що 
забезпечують виявлення та розвиток обда-
рованих дітей і реалізацію їхніх потенцій-
них можливостей, є одним із пріоритетних 
напрямів сучасного суспільства.  

Виявити школярів, які мають зацікавле-
ність і схильність до математики, допомага-
ють всеукраїнські учнівські олімпіади з ма-
тематики. Участь у них передбачає відповідну 
математичну підготовку, що здійснюється 
під керівництвом учителя або самостійно. 

Всеукраїнська учнівська олімпіада з ма-
тематики – інтелектуальне математичне 
змагання та форма позакласної роботи – в 
умовах сучасної школи є дієвим засобом 
формування мотивації до навчання, підви-
щення пізнавальної активності, поглиблен-
ня та розширення знань з математики, підт-
римки й стимулювання творчо обдарованої 
учнівської молоді, підвищення інтересу до 
поглибленого вивчення математики, фор-
мування навичок дослідницької роботи. 

Проведення всеукраїнської учнівської 
олімпіади з математики сприяє залученню 
учнів до свідомої та цілеспрямованої пошу-
кової діяльності з розв’язування нестандар-
тних задач і вирішення проблемних ситуа-
цій, привчає учнів до організованості, вихо-
вує волю до перемоги, наполегливість, са-
мостійність, відповідальність. 

Комплексна теоретична, практична та 
психологічна підготовка школярів до 
олімпіади включає: 
– діагностування учителем рівня творчих 

математичних здібностей учнів; 
– особистісне цілеспрямування, за якого 

учні (за допомогою вчителя) визначають 

мету та завдання своєї освітньої діяль-
ності з математики; 

– планування учнями своєї індивідуальної 
освітньої діяльності з математики, ви-
значення основних її етапів та видів, 
ознайомлення з планом індивідуальних 
консультацій; 

– ситуативність навчання; 
– випереджальний рівень складності нав-

чального матеріалу; 
– роботу з олімпіадними завданнями по-

передніх років, проведення зрізу знань 
з використанням завдань II-ІІІ етапів 
олімпіад попередніх років з подальшим 
аналізом типових помилок; аналіз і са-
моаналіз виконання олімпіадних за-
вдань, оцінку власних результатів 
(рефлексія); 

– індивідуальне консультування вчителя; 
– самостійну роботу школярів з навчаль-

но-методичною літературою, Інтернет-
ресурсами.  
Підготовку школярів до всеукраїнської 

учнівської олімпіади з математики рекоме-
ндуємо здійснювати, використовуючи про-
дуктивні методи навчання (за А.В. Хуторсь-
ким): 
– когнітивні (методи навчального пізнан-

ня): методи евристичних запитань, порів-
няння, евристичного спостереження, фа-
ктів, дослідження, конструювання по-
нять, конструювання правил, гіпотез, про-
гнозування помилок, конструювання тео-
рій; 

– креативні (методи, зорієнтовані на ство-
рення учнями власних освітніх продук-
тів): вигадування, аглютинації, сінектики, 
морфологічного ящика, інверсії; 

– організаційно-діяльнісні (пов’язані з конс-
труюванням власної освітньої діяльності): 
навчального цілепокладання, учнівського 
планування (власної освітньої траєкторії), 
самоорганізації   навчання   (робота   з  
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науково-популярною літературою, довідко-
вою літературою), взаємонавчання, контро-
лю, рефлексії, самооцінки. 

У процесі підготовки до І-ІІІ етапів всеук-
раїнської учнівської олімпіади з математики 
необхідно ознайомити учнів із: 
– методами розв’язування задач підвище-

ної складності, безпосередньо пов’язани-
ми зі змістом шкільної програми; 

– спеціальними методами та прийомами 
розв’язування олімпіадних задач (метод 
математичної індукції, принцип Дирихле, 
принцип крайнього, розміщення фігур на 
площині, покриття, розрізання, розфар-
бування фігур, інваріанти, парність, по-
дільність та остачі, методи доведення 
нерівностей,  вибір стратегії успіху, ме-
тод Малікова); 

– нестандартними підходами, якi дають 
змогу розв’язувати складнi й нестандарт-
нi задачi зi значним евристичним наванта-
женням, 

– додатковими теоретичними знаннями, 
передбаченими програмами математич-
них гуртків, курсів за вибором, факульта-
тивних курсів, які  розширюють та по-
глиблюють наявні знання з математики. 
Доцільно опрацювати такі розділи мате-

матики, як теорія множин, математична ло-
гіка, комбінаторика, теорія ймовірностей, 

теорія графів. 
У процесі підготовки до олімпіади реко-

мендуємо цілеспрямовано та систематично 
розв’язувати: 
– задачі комбінаторно-логічного змісту 

(клітчасті дошки, таблиці, графи, допомі-
жні «розфарбування», числові набори, 
математичні ігри); 

– теоретико-числові задачі; 
– задачі на доведення нерівностей, 

функціональних співвідношень; 
– задачі на властивості функцій; 
– задачі на властивості цілої та дробової 

частини числа; 
– різнопланові геометричні задачі.  

З метою якісної підготовки учнів до все-
української учнівської олімпіади з математи-
ки необхідно передбачити організацію са-
моосвітньої діяльності учнів, використовую-
чи: 
– навчально-методичну літературу, реко-

мендовану Міністерством освіти і науки 
України для використання в закладах за-
гальної середньої освіти; 

– Інтернет-ресурс «Математичні олімпіади 
в Києві» (http://matholymp.com.ua/); 

– онлайн-тренінги з підготовки учнів до ІІ 
та ІІІ етапів всеукраїнської учнівської 
олімпіади з математики (табл. 1), (табл. 2).  

 

Таблиця 1 
Онлайн-тренінги з підготовки учнів до ІІ та ІІІ етапів всеукраїнської  

учнівської олімпіади з математики 

Клас Тема Адреса 

5-8 Розмальовки http://youtu.be/ewq6GQQFW4Q 

5-8 Парність. Чергування. Інваріант http://youtu.be/G2rOdgtGTkE 

5-8 Математичні ігри. Симетрія. Зворотній хід https://youtu.be/eH0-7eMfH6w 

5-8 Графи https://youtu.be/5K76qJCT45w 

5-11 Оцінка + приклад https://youtu.be/PxRgaVlBYqo 

9-11 Графи http://youtu.be/sjE-H0V5STc 

9-11 Парність. Чергування. Інваріант http://youtu.be/aPzHz9KCsJg 

9-11 Подільність. Остачі. Дроби http://youtu.be/0XZeubH1d9I 

http://matholymp.com.ua/
http://youtu.be/ewq6GQQFW4Q
http://youtu.be/G2rOdgtGTkE
https://youtu.be/eH0-7eMfH6w
https://youtu.be/5K76qJCT45w
https://youtu.be/PxRgaVlBYqo
http://youtu.be/sjE-H0V5STc
http://youtu.be/aPzHz9KCsJg
http://youtu.be/0XZeubH1d9I
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Таблиця 2 
Онлайн-тренінги з підготовки учнів до ІІ та ІІІ етапів всеукраїнської учнівської 

олімпіади з математики 

№ Тема Адреса 

1 2 3 

1 Відобра-
ження та 
функціо-
нальні 
рівняння 

https://www.youtube.com/watch?v=qquDoT-
Z2jI&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW 

https://www.youtube.com/watch?v=5n_l3ImxtGA&list=PLfaLjH2s 
0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=i4PYwGGeotA&list=PLfaLjH2 
s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=i4PYwGGeotA&list=PLfaLjH2 
s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=xzSSfRvlScg&index=5&list=P 
LfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW 

2 Олімпіадна 
комбінато-
рика 

https://www.youtube.com/watch?v=h-
JbAdsvV08&index=6&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW 

https://www.youtube.com/watch?v=KfqY7tTOVpM&index=7&list=PLfa 
LjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW 

www.youtube.com/watch?v=oQOi3aWg_xw&index=8&list=PLfa 
LjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW 

www.youtube.com/watch?v=fzbsAmdTT_U&index=9&list=PLfa 
LjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW 

www.youtube.com/watch?v=yldHeZavUt8&list=PLfaLjH2s0yAV 
5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=10 

1 2 3 

3 Основні 
теореми 
теорії чисел 

https://www.youtube.com/watch?v=REPyXDeoUC8&list=PLfaLjH2s0   
yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=11 

https://www.youtube.com/watch?v=REPyXDeoUC8&list=PLfaLjH 
2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=11 

https://www.youtube.com/watch?v=rjolOepFj3g&list=PLfaLjH2s0y 
AV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=13 

https://www.youtube.com/watch?v=sG9l2VodAF8&index=14&list= 
PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW 

4 Евристичні 
методи 

https://www.youtube.com/watch?v=GJL6gguJi3U&index=18&list 
=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW 

https://www.youtube.com/watch?v=JqlAn5mgzUg&list=PLfaLjH2 
s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=19 

https://www.youtube.com/watch?v=3RIJWryT- 
0k&index=20&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW 

https://www.youtube.com/watch?v=zD- 
BT_2VeQc&index=21&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW 

5 Мозаїка 
геометрич-
них задач 

https://www.youtube.com/watch?v=RuSVUF1QTOw&index=15&list=P 
LfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW 

https://www.youtube.com/watch?v=GoOPaLtTrc0&index=16&list=PLfa 
LjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW 

https://www.youtube.com/watch?v=bYRvDWpKdXk&list=PLfaLjH2s0y 
AV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=17 

https://www.youtube.com/watch?v=qquDoT-Z2jI&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=qquDoT-Z2jI&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=5n_l3ImxtGA&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5n_l3ImxtGA&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=i4PYwGGeotA&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=i4PYwGGeotA&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=i4PYwGGeotA&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=i4PYwGGeotA&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xzSSfRvlScg&index=5&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=xzSSfRvlScg&index=5&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=h-JbAdsvV08&index=6&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=h-JbAdsvV08&index=6&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=h-JbAdsvV08&index=6&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=KfqY7tTOVpM&index=7&list=PLfa
http://www.youtube.com/watch?v=KfqY7tTOVpM&index=7&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
http://www.youtube.com/watch?v=oQOi3aWg_xw&index=8&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
http://www.youtube.com/watch?v=oQOi3aWg_xw&index=8&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
http://www.youtube.com/watch?v=fzbsAmdTT_U&index=9&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
http://www.youtube.com/watch?v=fzbsAmdTT_U&index=9&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
http://www.youtube.com/watch?v=yldHeZavUt8&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=10
http://www.youtube.com/watch?v=yldHeZavUt8&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=REPyXDeoUC8&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=REPyXDeoUC8&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=REPyXDeoUC8&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=REPyXDeoUC8&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=rjolOepFj3g&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=rjolOepFj3g&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=sG9l2VodAF8&index=14&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=sG9l2VodAF8&index=14&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=GJL6gguJi3U&index=18&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=GJL6gguJi3U&index=18&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=JqlAn5mgzUg&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=JqlAn5mgzUg&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=3RIJWryT-0k&index=20&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=3RIJWryT-0k&index=20&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=zD-BT_2VeQc&index=21&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=zD-BT_2VeQc&index=21&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=zD-BT_2VeQc&index=21&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=RuSVUF1QTOw&index=15&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=RuSVUF1QTOw&index=15&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=GoOPaLtTrc0&index=16&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=GoOPaLtTrc0&index=16&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW
https://www.youtube.com/watch?v=bYRvDWpKdXk&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=bYRvDWpKdXk&list=PLfaLjH2s0yAV5HI5a1J8TucYHH6p4PTrW&index=17
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Учителям математики з метою підготовки до ІІ, ІІІ та ІV етапів всеукраїнської учнівської 
олімпіади з математики доцільно опрацювати такі публікації: 
1. Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіа-

ди з математики (2018-2019 н.р., Сумська область): інформаційно-аналітичний бюле-
тень / укл. Т.В. Свєтлова. – Суми:  НВВ СОІППО, 2019. – 68 с. 

2. Олімпіади Сумщини з математики: ІІ етап / укл. Т.В. Свєтлова – Х. : Вид. група «Основа», 
2019. – 125 с. (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 4 (196)).  

3. Олімпіади Сумщини з математики: ІІІ етап : інформаційний збірник /  
укл. Т.В. Свєтлова. – Суми : РВВ СОІППО, 2015. – 60 с. 

4. Готуємося до олімпіади: інформаційно-методичний збірник / упор. 
Т.В. Свєтлова. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 66 с. 

5. Олімпіадна математика: інформаційно-методичний збірник / упор. 
Т.В. Свєтлова. – Суми: РВВ СОІППО, 2013. – 88 с. 

6. 6Інтелектуальні змагання математиків: інформаційно-методичний збірник / упор. Т.В. 
Свєтлова. – Суми: РВВ СОІППО, 2012. – 152 с. 

7. Робота вчителя з обдарованими учнями має бути системною, неперервною, спланова-
ною на перспективу.  

І І І

І Ї

Т. ЛИСЕНКО 

На сучасному етапі розвитку фізичної 
культури одним із головних завдань цієї га-
лузі є покращення здоров’я підростаючого 
покоління, заохочення учнів до самостійних 
занять фізичними вправами та збільшення 
рухової активності дітей.  

У науковій літературі знаходимо низку 
наукових досліджень, присвячених пробле-
мі застосування інноваційних технологій у 
системі фізичного виховання молодших 
школярів (Н. Москаленко, Н. Павлова, 
І. Хрипко), дітей середнього та старшого 
шкільного віку  (О. Андрєєва, Ю. Васьков, 
Г. Глоба, Д. Єлісєєва, В. Маринич).  Значну 
увагу науковці звертають на застосування 
інноваційних технологій, які сприяють не 
лише удосконаленню рухових якостей і до-
триманню здорового способу життя, але й 
підвищенню мотивації до занять фізичною 
культурою та спортом. Як зазначається, 
інновації мають на меті вирішення актуаль-
ної проблеми, а також позитивні зміни в 
змісті, організації та технології навчання. 

Водночас недостатньо джерел, де мож-

на дізнатися, які саме форми та методи ор-
ганізації уроку доцільно використовувати 
для вирішення поставленої проблеми. 

Дослідження інноваційних ігрових форм 
роботи на різних частинах уроках фізичної 
культури, залучення учнів до самостійного 
щоденного виконання фізичних вправ та 
свідомого ставлення до власного здоров’я. 

За останнє десятиліття в усьому світі 
намітилася тенденція погіршення здоров’я 
дитячого населення. І наша держава не є 
винятком. 

Серед найболючіших питань, які поста-
ють перед нами, є здоров’я підростаючого 
покоління. Демографічна ситуація в Україні, 
за даними Всесвітньої організації здо-
ров’язбереження, на жаль, дуже невтішна: 
до початкової ланки школи 48 % дітей при-
ходять уже з різними патологіями, до се-
редньої школи – вже 64 %, а старшу школу 
закінчують 99, 5 % учнів, які мають різні за-
хворювання. Погодьтеся, ця цифра вражає. 
Адже тільки здорова дитина досягає успіхів 
у навчанні, займає гідне становище у житті,  
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добре розвивається фізично, має врівнова-
жений психічний стан. 

Як висловлювався відомий філософ, 
педагог, письменник Ж.Ж. Руссо: «Щоб зро-
бити дитину розумною і розсудливою, зро-
бити її і міцною і здоровою, хай вона 
працює, діє, бігає, кричить, хай вона пере-
буває постійно в русі». 

Але, ми спостерігаємо, що рухова акти-
вність учнів значно знизилася завдяки впли-
ву низки різних причин. У результаті здоро-
в’я маленьких громадян України має тенде-
нцію до різкого погіршення. Ця проблема 
дуже хвилює учителів фізичної культури 
нашої держави, бо саме виховання здоро-
вого покоління є основним пріоритетом 
їхньої діяльності. Намагаючись зацікавити 
учнів самостійно займатися фізичними 
вправами, донести до їхньої свідомості без-
цінність збереження здоров’я, учителі фізи-
чної культури добирають такі форми та ме-
тоди викладання навчального матеріалу, 
щоб учні свідомо ставилися до цих важли-
вих понять. 

Наша держава останнім часом  занепо-
коєна цією проблемою, тому, складаючи 
типові навчальні програми початкової осві-
ти «Фізична освітня галузь», автор  Р. Б. Ши-
ян та «Фізична освітня галузь», автор О. Сав-
ченко, виділили три змістові лінії:  
– базова рухова активність;  
– ігрова та змагальна діяльність учнів; 
– турбота про стан здоров’я та безпеку.  

Перша змістова лінія охоплює такі види 
діяльності, які спрямовані на формування 
життєво необхідних рухових умінь і нави-
чок. 

Друга змістова лінія пов’язана з опану-
ванням рухливих ігор та естафет, що задо-
вольняє потребу в руховій активності та 
сприяє формуванню комунікативних здіб-
ностей.  

Третя змістова лінія спрямована на фор-
мування свідомого ставлення до власного 
здоров’я та вмінь безпечної поведінки в 
процесі фізкультурної діяльності [1].  

Актуальним стає визначення таких ме-
тодів рухової діяльності, які допоможуть  
кожній дитині відчути особистий успіх і сти-
мулюватимуть до подальшого докладання 
певних зусиль щодо активізації своїх здіб-

ностей. 
З давніх-давен в Україні будь-які зібран-

ня дорослих і дітей супроводжувались ігро-
вою діяльністю. Участь у грі дозволяла лю-
дині відійти від проблем повсякдення, запо-
бігала виникненню сумніву й недовіри до 
своїх сил. 

Гра включає всі види природних рухів: 
ходьбу, біг, стрибки, метання, лазіння, 
вправи із предметами, а тому є незамінним 
засобом фізичного виховання дітей. Світ 
ігор дуже різноманітний: рухливі, сюжетні, 
рольові, спортивні, командні, групові, ігри-
естафети, ігри-конкурси, ігри-забави, ігри-
змагання тощо. 

Дослідивши різні форми проведення 
уроків, учителі фізичної культури дійшли 
висновку, що найцікавішим і найприродні-
шим методом засвоєння знань, умінь і нави-
чок для дітей, причому, різного віку, є саме 
ігрові. 

Методика організації гри передбачає 
такі вимоги: 
– гра має вирішувати певні завдання; 
– у цьому процесі варто дотримуватися 

систематичності та послідовності; 
– організаційна діяльність педагогів спря-

мована на підвищення активності й са-
мостійності учасників гри.  
Ігри вирішують низку педагогічних зав-

дань. Оздоровче значення ігор: 
– сприяють гармонійному росту організ-

му школяра; 
– формують правильну поставу; 
– загартовують організм; 
– підвищують працездатність; 
– зміцнюють здоров’я. 

Великий оздоровчий ефект має прове-
дення ігор на свіжому повітрі незалежно 
від пори року. Це зміцнює мускулатуру, по-
кращує діяльність дихальної, серцево-
судинної системи, збільшує рухливість суг-
лобів і міцність зв’язок, стимулює обмінні 
процеси, позитивно впливає на нервову 
систему, підвищує опірність організму до 
простудних захворювань. 

Освітнє значення ігор: 
– формують рухові вміння та навички з бігу, 

стрибків, метання тощо; 
– розвивають фізичні якості: швидкість, си-

лу, спритність, гнучкість і витривалість; 
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дають основи знань з фізичної культури та 
спорту, валеології, народознавства, історії 
рідного краю. 

Під час проведення рухливих ігор учні 
повторюють, закріплюють, удосконалюють 
рухові вміння та навички, розвивають фізи-
чні якості. 

Виховне значення ігор: 
– виховують моральні та вольові якості 

учнів; 
– виховують любов до рідного краю, зви-

чаїв і традицій українського народу; 
– виховують любов до щоденних і систе-

матичних занять фізичними вправами 
[ 2 ]. 
Виховне значення ігор пов’язане з ха-

рактером рухової діяльності, яка прохо-
дить у змінних умовах і при активній 
співдружності гравців. Зміст гри – це бо-
ротьба з перешкодами, що постійно вини-
кають. За таких умов правильне керів-
ництво поведінкою гравців та індивідуаль-
ний підхід до кожного учня сприяє вихован-
ню моральних і вольових якостей дитини.  

Позитивними показниками ігор є: 
1) велика емоційність; 
2) відносна самостійність у вирішенні по-

ставлених завдань;  
3) максимальне розкриття функціональних 

і психічних сил учнів. 
Як відомо, основною формою ор-

ганізації проведення фізичної культури в 
школі є урок – найбільш поширена форма 
реалізації програми з фізичного виховання. 

Урок фізичної культури забезпечує за-
своєння основних положень фізкультурної 
освіти, загальну фізичну підготовленість до 
будь-якої діяльності. Школярі в ході уроку 
знайомляться з типовими видами фізичних 
вправ, оволодівають основами техніки, до-
сягають більш високого рівня розвитку ру-
хових якостей, знайомляться з різними ви-
дами спорту.  

На уроці як основній формі організації 
занять створюються всі умови для вирішен-
ня задач виховання, оздоровлення та 
освіти.  

Шкільні уроки фізичної культури об’єд-
нують задачі формування або вдосконален-
ня специфічних знань, умінь і навичок; 
вирішують завдання фізичного розвитку та 

зміцнення здоров’я, розвитку рухових, 
інтелектуальних, вольових та емоційних 
якостей. Ефективність уроку залежить від 
правильності постановки та формулювання 
конкретних задач (освітніх, оздоровчих, 
виховних). 

Ігрові уроки є дуже емоційними та пози-
тивними для учнів різних вікових категорій. 
Ігрові методи можна використовувати на 
різних етапах уроку: підготовчому, основ-
ному та заключному. 

На підготовчому етапі доцільно органі-
зовувати статичні ігри й естафети, постійно 
збільшуючи інтенсивність та навантаження 
(наприклад, естафети з м’ячем на місці, пе-
редаючи його у різний спосіб, рухливі ігри: 
« Ми йдемо полювати на лева», «Квітуча 
галявина», «Вартові та розбійники», 
«Передача м’яча по колу», «Дзвоник на 
урок» тощо). 

На основному етапі найкраще викорис-
товувати ігри великої інтенсивності та рухо-
вої активності. Вони значно підвищують 
моторну щільність уроку, дають можли-
вість дітям отримати максимальне наванта-
ження та задовольнити потребу в русі. Та-
кож для основного стану уроку необхідно 
підбирати ігри, які вирішують певні навчаль-
ні задачі. Коли на уроці відпрацьовується 
стрибкова навичка, доцільно добирати ігри 
та естафети зі стрибками (наприклад, 
«Вудочка», «Горобці-стрибунці») тощо. Як-
що метання та кидки, найбільше будуть до-
речними ігри з кидками (наприклад, «Влуч у 
мішень», «Влуч у ціль», «Мисливці та кач-
ки») [3]. При відпрацюванні бігових вправ 
доцільно використовувати ігри з бігом 
(наприклад, «Бережися», «Білі ведмеді», 
«Біг хитаючись»). Для вивчення та закріп-
лення технічних прийомів спортивних ігор 
необхідно використовувати рухливі ігри та 
естафети з м’ячами. 

 Доведено, що ігрова діяльність мораль-
но не втомлює дітей, так як має особли-
вість постійної зміни рухової активності та 
дає змогу якнайкраще засвоїти навчальний 
матеріал. 

У заключній частині уроку варто запропо-
нувати ігри на увагу та релаксацію. Вони ма-
ють малу інтенсивність виконання фізичних 
рухів і спрямовані на відновлення організму  
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після значного фізичного навантаження 
(наприклад, «Світлофор», «Заборонений 
рух», «Клас, струнко!», «Пузир») [4]. 

Отже,  ігри є необхідним засобом не 
лише фізичного виховання, а  й морально-
го, естетичного, патріотичного та розумо-
вого. Ігрові форми роботи на уроках фізич-

ної культури є досить ефективними для 
вирішення основних проблем: оздоровлен-
ня учнів, формування у них стійкого інтере-
су до самостійних занять фізичними вправа-
ми та свідомого ставлення до власного здо-
ров’я. 
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В. ХАРЧЕНКО  

«Знедолена природою дитина не повинна знати, що вона 
малоздібна, що в неї слабкий розум, слабкі сили.  
Виховання такої дитини повинно бути в сто разів  
ніжнішим,  чуйнішим, дбайливішим».  
           В.О. Сухомлинський 

Сучасний етап розвитку суспільства 
ставить перед освітою нові завдання, спря-
мовані на істотне посилення уваги до нав-
чання, виховання та розвитку особистості. 
Завдання покращення підготовки вихован-
ців до самостійного життя стоять і перед 
спеціальною школою. Однією з умов їх 
розв’язання є посилення корекційно – роз-
вивальної ролі навчання та виховання ді-
тей з інтелектуальними порушеннями. За 
цієї умови навчання забезпечуватиме та-
ким дітям можливість у майбутньому бра-
ти активну участь у трудовому та соціаль-
ному житті. 

Розвиток будь – якої дитини розгляда-
ється в психолого-педагогічній літературі 
не тільки як процес оволодіння знаннями 
та способами мисленнєвої діяльності, але 

й як формування певних якостей особис-
тості.  

Розумове виховання дітей здійсню-
ється у процесі спілкування з дорослими, 
однолітками та під час навчання. 

Вченими – дефектологами, практи-
кою спеціальних шкіл доведено, що корек-
ційно – виховна діяльність дітей з вадами 
розумового розвитку має бути спрямова-
на на розвиток уваги, пам’яті, формування 
сприймання, мислення, мовлення, а також 
виховання позитивних якостей особистос-
ті. Ця робота здійснюється в спеціальному 
навчальному закладі для дітей з порушен-
нями інтелекту. Процес формування пізна-
вальної сфери аномальної дитини забезпе-
чується вивченням навчальних дисциплін, 
передбачених   програмою    спеціальної  
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школи, на заняттях з самостійної підготовки, 
під час гурткових занять, позакласними 
виховними заходами і т. ін. 

Крім того, успішність формування 
особистості дитини залежить від соціальної 
ситуації розвитку, системи відносин з 
оточуючими дорослими та її однолітками в 
школі  та в сім’ї – двох важливих інститутах 
суспільства (М.Лисіна, Т.Рєпіна, Є.Смірнова 
та ін.). 

Корекція та компенсація аномального 
розвитку можуть здійснюватися лише в 
процесі розвивального навчання, за умови 
максимального використання сенситивних 
періодів, з опорою на зону найближчого 
розвитку (Л.Виготський). 

При цьому наголошується, що 
ефективність корекційно-виховної роботи 
стосовно формування інтелектуальної та 
особистісної сфери залежить від її раннього 
початку, яка забезпечується відповідними 
змістом, темпом, принципами, методами та 
засобами навчання. 

Відомо, що дитина з вадами розумо-
вого розвитку – це особистість, в якої 
органічне ураження мозку призвело до 
стійкого порушення пізнавальної діяльності. 
На підставі такого визначення зрозумілими 
стають труднощі, яких зазнає як аномальна 
дитина, так і вчителі – дефектологи через 
різну етіологію, патогенез, стан здоров’я, 
рівень розвитку контингенту школярів спе-
ціальної школи. 

Проблемі корекційного впливу на 
аномальну дитину присвячена значна 
кількість досліджень таких вчених-дефекто-
логів, як В.Баудіш, Т. Власова, Г. Дульнєв, 
В. Липа та багатьох інших.  

В основу формування розумових дій у 
дітей-олігофренів може бути покладена 
поетапність цього процесу, розроблена 
П. Гальперіним. Проте з урахуванням вияв-
леної специфіки оволодіння діями школя-
рами з вадавми розумового розвитку. 
Зокрема, їм властива значна затримка на 
етапі виконання дій із зовнішніми опорами, 
а також неузгодженість двох планів 
діяльності: зовнішнього та внутрішнього. 

Практичні дії дітей та рівень їх 
усвідомленості значно покращувались за 
умови забезпечення свідомості засвоєння 
дітьми загальних і конкретних вимог до 

завдань, подоланні розбіжності між знанням 
таких вимог та їх дотриманням у процесі 
роботи, активізації мовлення та мислення 
дітей щодо вербалізації та усвідомлення 
виконуваних дій. 

За відповідних корекційних умов можна 
покращити усвідомлення дітьми-олігоф-
ренами власної розумової діяльності. 
Винятково важливим у формуванні розу-
мових дій в учнів спеціальної школи є 
використання матеріалізованих опор їх 
виконання з поступовим скороченням, 
озброєння школярів зразками правильних 
дій, вербалізація та усвідомлення на основі 
причинних обґрунтувань дій, що 
виконуються. 

У дітей-олігофренів спостерігається 
порушення цілеспрямованості та планомір-
ності інтелектуальної діяльності. Школярам 
з вадами розумового розвитку властива 
тенденція до «сповзання» на спрощений, 
але неадекватний умові шлях розв’язання 
інтелектуального завдання, пов’язана не 
тільки з порушенням його розуміння, а й з 
недостатнім суб’єктивно-особистісним його 
прийняттям. 

Корекційне навчання, яке забезпечує розу-
міння школярами з вадами розумового 
розвитку предметної мети – результату 
подальшої діяльності – формує вміння працю-
вати за інструкцією, значною мірою підвищує 
цілеспрямованість діяльності школярів, допо-
магає подолати її хао-тичність, поліпшує 
самоконтроль. 

Принципово важливо вчити школярів 
самостійному плануванню розумової діяль-
ності. 

Визначені педагогічні умови форму-вання 
запланованої основи діяльності в учнів з 
вадами розумового розвитку молодших 
класів. 

1) Первинне відпрацювання досвіду 

плану). 
2) Послідовна видозміна педагогічної 

допомоги учням з метою якнайбільшої активі-
зації планомірності мислення шко-лярів. 

3) Постійне підкреслення у освітньому 
процесі важливості виконання будь-якого зав-
дання суворо за планом із попереднім обдуму-
ванням ходу роботи. 
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У роботі з учнями спеціальної школи 
прослідковуються умови формування у 
школярів з вадами розумового розвитку 
емоційно-позитивного ставлення до навчан-
ня взагалі та навчального пізнання, зокрема. 

 І. Єременко акцентував увагу на умо-
вах, що найбільше сприяють розвиткові учні 
з вадами розумового розвитку. Це підтверд-
жується його підходом, наприклад, до 
розуміння особливостей методів навчання і 
у спеціальній школі: «Найбільш суттєвою 
ознакою, яка відрізняє методи навчання, що 
застосовуються у спеціальній школі, є їх 
корекційно – розвивальна спрямованість» [4, 
с.12]. Вона включає: 
– подання на кожний урок матеріалу 

малими порціями; 
– максимальну розгорнутість і розчлено-

ваність складних понять і дій; 
– уповільненість навчання і часту повторю-

ваність дій, які формуються; 
– постійну опору на чуттєвий досвід учнів. 

Спеціальним корекційним завданням 
освітнього процесу, спрямованого на подо-
лання індиферентності дітей-олігофренів, є 
стимулювання та навчання дітей з вадами 
розумового розвитку через постановку 
пізнавальних питань. 

Однією з провідних умов корекції 
мотиваційного компоненту інтелектуаль-
ного розвитку олігофренів слід вважати 
безперервне нарощування їхніх успіхів у 
навчальному пізнанні. При цьому важливо 
забезпечити індивідуальний і диференційо-
ваний підхід до учнів у змісті навчальних 
завдань, дозуванні педагогічної допомоги, 
організації та стимулюванні діяльності з 
урахуванням своєрідності та глибини 
дефекту, стану розумової працездатності, 
розвитку вольових якостей тощо. Це дає 
можливість розв’язати протиріччя між 
прагненням учнів до реалізації потреб 
евристичної діяльності, активності, успіху 
тощо і задоволенням біологічної потреби 
економії сил, яка може набути самодо-
мінуючого значення, трансформуючись у 
лінощі. 

Здійснювати індивідуально – диферен-
ційований підхід у процесі навчання – 
означає: працюючи з цілим класом, орієнту-
ватися на кожну дитину окремо, на її 

індивідуальні якості. Цей підхід передбачає 
таку організацію освітнього процесу, за якої 
при доборі засобів, прийомів, темпу 
навчання враховуються індивідуальні 
особливості учнів, неоднаковий рівень 
розвитку їхніх здібностей. 

Головним при наданні індивідуальної 
допомоги має бути активізація вольових 
зусиль учнів, їхньої самостійності, підтри-
мання інтересу до виконання навчальної 
роботи. У будь - якому випадку, добираючи 
навчальний матеріал, не слід усувати 
труднощі, що виникають в учня, а слід 
створити такі умови, щоб він міг їх долати і 
працювати разом з класом.  

Обґрунтовуючи індивідуальний підхід, 
С. Миронова радить враховувати такі фак-
тори, які розкривають їх сутність щодо 
корекційної роботи. 
1. Врахування індивідуальних особливостей 

пізнавальних процесів. 
2. Орієнтація на індивідуальні особливості 

емоційно – вольової сфери учнів. 
3. Врахування індивідуальних потреб та 

інтерсів дітей. 
4. Врахування індивідуальних особливостей 

характеру школярів [4, с.33]. 
Серед учнів спеціальних шкіл є діти, у яких 

нестійка увага. Неуспішність у навчанні таких 
дітей не може бути ліквідована додатковими 
заняттями, бо й на цих заняттях увага зали-
шається нестійкою. Основний вплив педагога 
на цих учнів має бути спрямованим на 
виховання їхньої уваги. Корекція недоліків 
уваги досягається декількома шляхами:  
– тренування уваги за допомогою спеціа-

льних вправ; 
– розвитком регулюючої функції мовлення, 

коли завдяки коментуванню кожної своєї дії 
дитина утримує увагу на виконанні зав-
дання; 

– розвитком навичок самоконтролю. 
Важливим особистісним параметром 

інтелектуального розвитку є пізнавальна 
самостійність, порушення якої типові для 
дітей з вадами розумового розвитку, але за 
спеціальних педагогічних умов можуть бути 
значною мірою скориговані. У багатьох дітей 
з вадами розумового розвитку вияв-ляється 
потреба проявити самостійність, депривація 
якої   в   педагогічному   процесі   гальмує  
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розвиток не тільки цієї, а й інших особистісних 
якостей. 

Виділяються такі корекційно-педагогічні 
умови формування пізнавальної самостійно-
сті олігофренів:  
1) використання різноманітних типів завдань 

для самостійного виконання на різних 
етапах уроку;  

2) послідовне ускладнення завдань за 
змістом і способами виконання як всере-
дині кожної із тем, що навчаються, так і 
протягом усього процесу навчання;  

3) формування в учнів способів самостійної 
навчальної роботи, в тому числі узагаль-
нених прийомів її виконання;  

4) поєднання прямого та опосередкованого 
шляхів керування самостійною пізна-
вальною діяльністю школярів;  

5) послідовне скорочення педагогічної допо-
моги учням на основі згортання ін-
струкцій;  

6) диференційований та індивідуальний під-
хід до учнів з урахуванням актуальних і 
потенційних рівнів пізнавальної самостій-
ності, навченості, стану працездатності, 
якісної своєрідності дефекту;  

7) створення та укріплення позитивної моти-
вації самостійної навчальної діяльності. 
Порушення об’єктивності та свідомості 

знань пов’язані з невмінням учнів з вадами 
розумового розвитку виділяти суттєві озна-
ки об’єкта пізнання, диференціювати й абст-
рагувати їх від несуттєвого, охоплювати по-
няття достатньо повно й узагальнювати їх. 
Ігнорування учнями спеціальної школи всієї 
необхідної сукупності суттєвих ознак того, 
що вивчається, «забрудненість» сформова-
них знань другорядними, несуттєвими, час-
то випадковими ознаками, зумовлює неаде-
кватне звуження або розширення обсягу 
засвоєних уявлень і понять, правил, законо-
мірностей. Все це негативно відображаєть-
ся на застосуванні знань у діяльності. 

Чітко прослідковується протягом усіх 
років навчання розрив між узагальненими 
та конкретними елементами знань школярів 
вадами розумового розвитку, що особливо 
проявляється в оволодінні ними поняттями 
та закономірностями. 

Якщо в навчальному процесі корекції 
цього недоліку не надається належна увага, 

то учні спеціальної школи виразно проявля-
ють тенденцію до формального запам’ято-
вування визначень, одержаних у готовому 
вигляді, а за потреби користування 
відповідною узагальненою інформацією ви-
являють свою неспроможність у її конкрети-
зації. 

При наявності серйозних недоліків у за-
своєнні школярами з вадами розумового 
розвитку знань про причинно-наслідкові 
зв’язки між і між нами (заміна причин нас-
лідками і навпаки, неврахування численного 
характеру зв’язку, випадкові відповіді із за-
лученням задубіло закріплених у минулому 
досвіді відомостей, невміння диференціюва-
ти причинні та часові відношення, тенденція 
до відповідей-описів тощо) виявлено певну 
позитивну вікову динаміку в засвоєнні кауза-
льних залежностей учнями. Проте така ди-
наміка проявляється слабко, і це значною 
мірою пов’язано з факторами педагогічного 
характеру, зокрема, неефективним керів-
ництвом пізнавальною діяльністю учнів по 
розумінню причинно-наслідкових зв’язків у 
навчальному матеріалі, до того ж недостат-
ньо представлених у його змісті. З’ясовано, 
що вже у першокласників спеціальної школи 
наявний деякий запас знань про елемен-
тарні причинно-наслідкові зв’язки між жит-
тєвими явищами, на який можна опиратись 
у навчально-виховному процесі для розвит-
ку логічного мислення дітей-олігофренів. 

  В учнів виявлені серйозні порушення 
систематизованості знань, одержаних на 
окремих уроках, тематичних циклах, а та-
кож протягом навчального року. Недостат-
ність цієї якості знань пов’язана із нерозви-
неністю у дітей-олігофренів вмінь звести 
окремі елементи інформації в інтегровану 
цілісність, зібрати окремі частини структури 
у «працюючу модель» із встановленням зна-
чущості різних зв’язків, що лежать в основі 
розуміння цілого. 

  У багатьох випадках школярі з вадами 
розумового розвитку не усвідомлюють не-
обхідності застосування своїх знань і пов’я-
зують випадки їх використання тільки із звич-
ними навчальними ситуаціями. 

Вивчення міцності засвоєння знань шко-
лярами з вадами розумового розвитку під-
твердило  виразні   порушення  цієї якості,  
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зумовлені як своєрідністю мнемічної діяль-
ності дітей-олігофренів, так і певними недо-
ліками педагогічного процесу (зокрема, не-
достатньою опорою на логічну пам’ять уч-
нів. Це своєю чергою негативно відобража-
ється на результативності використання ни-
ми знань. 

У спеціальних умовах навчання, що спря-
мовані головним чином на активізацію, фор-
мування логічного мислення учнів з викори-
станням спеціальних прийомів корекції ти-
пових недоліків засвоєння навчальної інфор-
мації школярами з вадами розумового роз-
витку, можливе помітне удосконалення різ-
них якостей їхніх знань. 

Є різні типи навчально-пізнавальних за-
вдань. Їх виконання активізує мислення шко-
лярів, яке функціонує в єдності з іншими пі-
знавальними процесами, включає учнів у 

таку діяльність, що вимагає: 
 1) аналізу сприйнятої інформації з метою 

виділення в ній головного, встановлення її 
логічного складу;  

2)   порівняння об’єктів за подібністю та 
відмінністю;  

3) виділення в об’єктах вивчення суттє-
вих ознак, абстрагування їх від варіативних і 
диференціації суттєвого та несуттєвого;  

4) узагальнення суттєвих ознак і форму-
лювання визначень понять і закономірно-
стей шляхом побудови індуктивних умовис-
новків;  

5) конкретизації узагальнень для пізнан-
ня проявів спільного в одиничному шляхом 
побудови дедуктивних умовисновків;  

6) співвіднесення наочно-образних, 
наочно-символьних, понятійно-вербальних 
форм відображення того, що пізнається. 
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О. КАЛЕНИК 

Проблема обдарованості стає все 
актуальнішою. Це насамперед пов’язано з 
потребою суспільства в неординарних 
творчих особистостях. Раннє виявлення, 
навчання та виховання обдарованої 
учнівської молоді є одним із головних 
завдань.  

Сучасна система освіти має забезпечити 
умови для всебічного розкриття потенціалу 
обдарованої молоді. Учень має стати 
суб’єктом самовиховання, самоосвіти, 
саморозвитку. Тому основні завдання  
закладів загальної середньої освіти на 
сучасному етапі: 

–  пошук, розвиток і підтримка 
обдарованих учнів; 

–  зацікавлення всіх педагогів у всебічному 
розвитку обдарованих дітей;  

–  орієнтація освітнього процесу на добір 
форм, змісту, методів, засобів навчання 
та виховання, за яких розвиватиметься 
творча особистість дитини. 
Всебічному розвитку учнів сприяють 

заходи, які вже стали традиційними в  
закладах освіти області: 
–  семінари-практикуми для вчителів-

предметників; 
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–  майстер-класи з розвитку творчих 
здібностей учнів; 

–  семінари-практикуми з проблеми 
«Формування готовності вчителів до 
роботи з обдарованою учнівською 
молоддю у закладах освіти», 
«Підготовка учнів до розв’язання 
складних завдань» та ін.; 

–  семінари для методистів, які працюють 
з обдарованою учнівською молоддю, та 
заступників директорів з виховної 
роботи; 

–  фестивалі методичних ідей учителів, які 
атестуються на встановлення вищої 
категорії та на присвоєння звання 
«вчитель-методист», із проблем 
«Система роботи з обдарованими 
дітьми», «Педагогічний супровід обдаро-
ваних дітей». 

Інноваційні підходи у роботі з 
обдарованими дітьми в Сумській області, 
зокрема використання інформаційно-
комунікаційних технологій,  різноманітні 
дистанційні форми навчання, система 
самостійної роботи, сприятимуть реалізації 
творчого потенціалу обдарованої молоді. 

Важливу роль у підтримці обдарованих 
дітей, здатних до творчості, відіграють 
наукові учнівські дискусійні клуби у 
закладах загальної середньої освіти, Мала 
академія наук, позашкільні заклади, станції 
юних натуралістів тощо. 

Ця робота вимагає належної змістової 
наповненості занять, зорієнтованості на 
новизну інформації та різноманітні види 
пошукової аполітичної, розвиваючої, 
творчої діяльності. Вона під силу 
високопрофесійним педагогам, які воло-
діють сучасними методиками, техноло-
гіями навчання й виховання, методами 
діагностики якості освіти; здатним до 
всебічного аналізу своєї педагогічної 
діяльності, об’єктивного оцінювання 
досягнень у розвитку учнів. 

Одним із шляхів вирішення проблеми 
формування творчих здібностей учнів та 
їхнього подальшого розвитку є залучення 
дітей до навчання у гуртках Малої академії  
наук. Слід зазначити, що заняття у МАН 
дають змогу визначити сферу своїх 
наукових інтересів. Коли досить часто 

перед випускниками стоїть питання, куди 
піти вчитися, то обдаровані діти, які 
займаються у МАН зазвичай уже мають 
чітке уявлення про майбутню професію.  

Заняття в МАН для обдарованої молоді – 
це навички самостійної роботи над 
складними завданнями, які в них будуть 
сформовані, а зразки наукових робіт вони 
бачать неодноразово, як і неодноразово 
слухають доповіді учасників гуртка. 
Обдаровані учні не тільки опанують  
навички наукової роботи, що формуються 
на заняттях малої академії наук. Завдяки 
розвитку творчих здібностей, розвитку 
пошукової діяльності, учні значно краще 
вчаться, успішно виступають на різно-
манітних конкурсах та олімпіадах. 

Один з напрямів ефективного навчання 
у роботі вчителів з обдарованими дітьми – 
застосування ІКТ. Відбувається удоско-
налення методів, прийомів і засобів 
навчання, орієнтованих на роботу з 
обдарованими дітьми. Вчителі розроб-
ляють методики виявлення й оцінки 
обдарованих дітей, з’ясування позитивних і 
негативних наслідків, застосування інфор-
маційних технологій. 

Використання ІКТ дозволяє значно 
підвищити ефективність і результативність 
роботи вчителів у підготовці обдарованих 
учнів до різноманітних конкурсів, змагань, 
олімпіад, турнірів. Актуальність викорис-
тання ІКТ у навчанні обумовлено тим, що в 
комп’ютерних технологіях закладені неви-
черпні можливості для навчання учнів на 
якісно новому рівні. Вони надають широкі 
можливості для розвитку особистості учнів 
і реалізації їхніх здібностей. Упровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у 
освітній процес забезпечує перехід освіти 
на новий, якісний рівень.   

Під час роботи з обдарованими учнями 
вчителі області використовують готові 
програмні педагогічні засоби, власні 
презентації, електронні проекти, забезпе-
чуючи мультимедійний супровід на уроках 
математики, фізики, хімії, образотворчого 
мистецтва, художньої культури, географії, 
біології, музичного мистецтва, української 
мови та літератури, зарубіжної літератури, 
іноземних мов, історії, правознавства.  
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Кожен із застосовуваних інформаційних 
компонентів має власні засоби й дидактич-
ні можливості, спрямовані на забезпечення 
оптимізації освітнього процесу. Це дає мо-
жливість не лише вивчати світ за допомо-
гою текстів і зображень, а й створити акти-
вне кероване комунікативне середовище, 
де можна здійснювати навчальний процес. 
Використання електронних засобів навчан-
ня надає вчителям необмежену творчу сво-
боду. Вони самостійно обирають план про-
ведення уроку, добирають додаткові мате-
ріали, складають тести, розробляють за-
вдання для здійснення як індивідуального, 
так і диференційованого, підходів до обда-
рованих.  

Під час роботи з учнями початкової лан-
ки в учителів області є можливість викорис-
товувати технологію «Smart kids» – навчан-
ня через гру. Вона застосовує електронні 
освітні ігрові ресурси в рамках проекту 
«Розумники» (Smart Kids) http://rozum-
niki.com/info/news/tekhnologiya_smart_ 
kids_z_pershogo_klasu/, технологія Web-
квесту, скрайбінг, відео ресурси, Office 365 
та хмарні сервіси. 

За допомогою технології Web-квест 
учителі використовують інформаційні ресу-
рси Інтернет, інтегруючи їх в освітній про-
цес. Це допомагає ефективно формувати 
цілу низку компетенцій: 
– використання ІКТ для вирішення профе-

сійних завдань (в т.ч. для пошуку необ-
хідної інформації, оформлення резуль-
татів роботи у вигляді комп’ютерних 
презентацій, веб-сайтів, баз даних то-
що); 

– самонавчання та самоорганізація; 
– робота в команді (планування, розподіл 

функцій, взаємодопомога, взаємоконт-
роль), тобто навички командного вирі-
шення проблем; 

– уміння знаходити декілька способів ви-
ходу з проблемної ситуації, визначати 
найраціональніший  варіант, обґрунто-
вувати свій вибір; 

– навички публічних виступів. 
При використанні учителями в освітньо-

му процесі веб-квесту у навчанні підвищу-
ється мотивація учнів до вивчення окремих 
навчальних предметів і до використання 

комп’ютерних технологій у освітньому про-
цесі.  

Школярі працюючи над завданням за 
допомогою Веб-квесту, збирають, узагаль-
нюють інформацію, роблять висновки. Крім 
того, учасники веб-квесту вчаться викорис-
товувати інформаційний простір мережі 
Інтернет для розширення сфери своєї твор-
чої діяльності. 

Веб-квести вчителі використовують для 
роботи в мінігрупах та з окремими учнями. 
Важливою умовою успішної роботи в прое-
ктній технології квест-уроку є наявність 
комп’ютерного обладнання з підключен-
ням Інтернету. Іншою умовою є наявність 
ПК в учнів, що дозволяє в домашніх умовах 
продовжувати працювати з навчальними 
матеріалами. 

Веб-квести у діяльності вчителів області 
допомагають вирішити такі педагогічні про-
блеми, як використання проектних техно-
логій, установлення міждисциплінарних 
зв’язків реалізація, особистісно-орієнто-
ваного підходу до кожного учня, мотиву-
вання, організація роботи в групах. 

Учителі іноземних мов у своїй роботі 
використовують техніку презентацій – 
скрайбінг. Скрайбінг-презентаці – це візуалі-
зація інформації для того, щоб донести ін-
формацію та допомогти краще її запам’ята-
ти та засвоїти навчальний матеріал. За до-
помогою скрайбінгу учні відтворюють у па-
м’яті почуту розповідь і відтворюють її у 
загальних рисах. Скрайбінг можна створити 
за допомогою сервісу PowToon і програми 
VideoScribe. 

У роботі з обдарованою учнівською мо-
лоддю вчителі також  використовують вір-
туальні лабораторії, віртуальні лабораторні 
роботи, віртуальні (інтерактивні) історичні 
(www.likbez.org.ua, http://www.nbuv.gov.ua 
/webnavigator/history) та географічні карти, 
дистанційну освіту у викладанні шкільних 
предметів. 

У закладах освіти використовуються інно-
ваційні технології. Наприклад, віртуальні лабо-
раторні роботи з фізики, хімії, біології, екології 
та іншим предметам. Ефективне застосування 
інтерактивних тестів на уроках сприяє не  тіль-
ки якості    освітнього    процесу,   а   й    ство-
рюють безпечне   екологічне   середовище.   

http://rozumniki.com/info/news/tekhnologiya_smart_kids_z_pershogo_klasu/
http://rozumniki.com/info/news/tekhnologiya_smart_kids_z_pershogo_klasu/
http://rozumniki.com/info/news/tekhnologiya_smart_kids_z_pershogo_klasu/
http://www.likbez.org.ua
http://www.nbuv.gov.ua/webnavigator/history
http://www.nbuv.gov.ua/webnavigator/history
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Інтерактивні уроки та лабораторні роботи з 
учнями вчителі можуть проводити дистан-
ційно в домашніх умовах з різних предме-
тів (хімія, фізика, біологія, екологія). Також 
віртуальні лабораторні роботи вчителі де-
монструють під час вивчення певної теми 
як доповнення до лекційного матеріалу. 
Коли заняття проходять у комп’ютерному 
класі, то лабораторну роботу виконують з 
подальшим аналізом успішності учня. Змі-
нюючи параметри в інтерактивній лабора-
торії, учні бачать зміни в 3D середовищі як 
результат своїх дій. 

Віртуальні лабораторії – це комплекси 
програм. За їх допомогою вчителі імітують 
виконання лабораторних робіт в лаборато-
рії. Сьогодні є велика кількість віртуальних 
лабораторій. Їх можна поділити на три гру-
пи за рівнем управління користувачем їх 
функціонуванням. 

Існують програми для візуалізації дослі-
дів з встановленням деяких параметрів йо-
го проходження. Наприклад, VirtuLab, роз-
робник Віртуальна лабораторія 
«ВиртуЛаб», веб-адреса сайту 
www.virtulab.net. За допомогою цієї про-
грами вчителі змінюють деякі параметри 
перебігу дослідів, і учні бачать зміни, які 
відбуваються у залежності від встановле-
них параметрів.  

Також педагоги області використовують 
програми для моделювання окремих дослі-
дів. Наприклад, це Interactive Simulations, 
розробник University of Colorado, веб-
адреса сайту http://phet.colorado.edu. Про-
грама складається з модулів, за допомогою 
яких моделюються окремі досліди з устано-
вленням різних параметрів їх перебігу та 
вибору інструментарію для їх проведення.  

Програми для моделювання роботи хі-
мічної лабораторії – складні системи, в ос-
нові функціонування яких покладено потуж-
ний математичний апарат. Суттєвою відмін-
ністю програм цієї групи є те, що вчителі 
можуть додавати моделювання нових дос-
лідів з встановленням параметрів їх прохо-
дження. При тому вони поділяють на дві 
підгрупи: програми для моделювання явищ 
різної природи та програми для моделю-
вання класу явищ.  

Учителі природничо-математичного цик-

лу використовують систему динамічної ма-
тематики GeoGebra – вільний педагогічний 
програмний продукт. Систему динамічної 
математики GeoGebra використовують у 
процесі вивчення математики, фізики та 
інших навчальних дисциплін. Ця математич-
на програма використовується для розроб-
ки інтерактивних моделей, Інтернет-
сторінок та використання їх в освітній діяль-
ності. Вона завжди доступна на 
www.geogebra.org. GeoGebra полегшує 
створення математичних моделей, які до-
зволяють проводити інтерактивні дослі-
дження при переміщенні об’єктів і зміні па-
раметрів. Пакет динамічної математики 
GeoGebra – це інтерактивна графіка, алгеб-
ра та електронні таблиці, комп’ютерна підт-
римка навчання математики та інших пред-
метів від початкової школи до старших кла-
сів. Учителі мають вільний доступ до навча-
льних матеріалів, які використовують в 
освітньому процесі. 

Існує велика кількість мережевих геог-
рафічних сервісів. Їх учителі області викори-
стовують у роботі з обдарованою учнівсь-
кою молоддю як мережеві навчально-
методичні інтерактивні комплекси. Напри-
клад, з сайту Scientific Visualization Studio 
(http://svs.gsfc.nasa.gov) звантажують ані-
мовані дані, які щодня оновлюються, та ін-
формацію про різні природні процеси на-
кладають на зображення земної поверхні. 
Також учителі географії використовують 
інтерактивні карти. Вони мають властивості 
географічної карти, тобто є зображенням у 
певному масштабі території земної поверх-
ні на площині, виконаними за допомогою 
умовних знаків із застосуванням картогра-
фічної проекції. Разом з тим у вчителів та 
учнів під час навчання є можливість змінити 
зміст карти.  

У закладах освіти Сумської області вчи-
телі використовують програмне забезпе-
чення mozaBook. Воно  урізноманітнює ін-
струментарій шкільних уроків за рахунок 
численних ілюстраційних, анімаційних і 
творчих презентаційних можливостей. Ви-
довищні інтерактивні елементи і вбудовані 
додатки, призначені для розвитку навичок, 
проведення дослідів та ілюстрування, сти-
мулюють зацікавленість учнів і полегшують  

http://www.virtulab.net
http://phet.colorado.edu
http://www.geogebra.org
http://svs.gsfc.nasa.gov/
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засвоєння навчального матеріалу. Вчителі 
створюють зошити на основі підручників, 
які вони  використовують. Зошити 
доповнюють зображеннями, малюнками, 
інтерактивними 3D-сценами, освітніми 
відео, аудіоматеріалами та завданнями. Ці 
тематичні додатки допомагають у 
відпрацюванні та поглибленні навчального 
матеріалу обдарованих учнів. Програма 
mozaBook підтримує функції сенсорного 
екрана, а її інтерфейс адаптується до 
розміру екрана, яким  користуються 
вчителі під час уроку. Отже,  програма 
успішно використовується в закладах 
загальної середньої освіти. 

Вчителі інформатики використовують у 

роботі з учнями смартфони та планшети 
для розвитку дослідницьких умінь. За 
допомогою програми «Науковий журнал» 
можна проводити експерименти з 
навчальних предметів (математика, хімія 
тощо). 

Нам потрібні енергійні, талановиті люди, 
які можуть ставити і творчо розв’язувати не 
лише сьогочасні завдання, а й спрямовані в 
майбутнє. Вчителі закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти  області 
створюють сприятливі умови для 
самовираження обдарованої молоді 
Сумщини в різних видах діяльності, 
розкриття їхніх талантів і здібностей.  

- І ІЄ І І

І І І Ї І

Л. МІЩЕНКО  

Здоров’я дітей, загартованість їхніх ор-
ганізмів, інтерес до здорового способу 
життя залежать і від того, наскільки 
сформовані у них культурно-гігієнічні 
навички.  

Культурно-гігієнічні навички – це 
важлива складова частина культури 
поведінки. Охайність, утримання чистими 
обличчя, рук, тіла зумовлені не тільки 
вимогами гігієни, але й нормами людських 
взаємин. 

Виховання у дітей навичок особистої 
гігієни відіграє найважливішу роль в 
охороні їхнього здоров’я, сприяє 
правильній поведінці в побуті, у 
громадських місцях. Зрештою, від знання 
та дотримання дітьми необхідних 
гігієнічних правил і норм поведінки 
залежить не тільки їхнє здоров’я, але й 
здоров’я інших дітей і дорослих. Фізіоло-
гічною основою культурно-гігієнічних 
навичок є утворення умовно-рефлектор-
них зв’язків, вироблення динамічного 
стереотипу, а головною умовою їх 

формування  – раціонально організоване 
життя дітей у дитячому садку, чіткий 
режим дня, постійність вимог до поведінки 
дитини з боку дорослих. Важливими при 
цьому є чистота приміщення, якісне 
прибирання, провітрювання, естетика 
організації культурно-гігієнічних процедур, 
приклад охайності й особистої гігієни 
дорослих. Гігієнічні процедури проводять 
щоденно в один і той самий час, що сприяє 
формуванню постійних навичок. 

Розрізняють такі види культурно-
гігієнічних навичок, які прищеплюють 
дитині дошкільного віку в дошкільному 
навчальному закладі: умивання, чищення 
зубів, причісування, одягання, чищення та 
миття взуття, вживання їжі, перебування в 
туалетній кімнаті, утримання носа в 
чистоті, утримання особистих речей у 
порядку. 

Важливе місце у вихованні культурно-
гігієнічних навичок  у дітей дошкільного 
віку належить  процесу організації та  
споживання їжі. 



37  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 4 ( 44 ) , 2019 _________________________________________________________________________________________ 

Фахівець з дошкільного виховання 
керується завданнями, сформульованими в 
програмах. Аби простежити послідовність і 
поступовість завдань щодо формування 
культурно-гігієнічних навичок,  пропонуємо 
їх з урахуванням вікових особливостей 
дитини. 

Діти раннього віку (від 1 до 2 років). 
На другому році життя вихователь 

формує у дітей уміння підставляти руки під 
струмінь води, змивати мильну піну з них, 
користуватися рушником, сідати на стілець 
за стіл, пити з чашки, їсти ложкою, 
самостійно їсти різноманітну їжу, користу-
ватися серветкою (спочатку з допомогою  
дорослого, а потім за словесною вказівкою), 
виходячи із-за столу, ставити свій стілець,  
дякувати після прийому їжі, користуватися 
хусточкою. 

Діти раннього віку (від 2 до 3 років). 
Закріпити вміння самостійно мити руки 

перед їжею, насухо витирати обличчя і руки 
рушником, охайно, ретельно пережовувати 
їжу, тримати ложку в правій руці, 
користуватися серветкою, полоскати рот за 
нагадуванням дорослого. 

Сформувати вміння виконувати елемен-
тарні правила культурної поведінки: не 
виходити із-за столу, якшо не закінчив 
вживати їжу, говорити «дякую». 

Діти молодшого віку  (від 3 до 4 років). 
Навчити самостійно засукувати рукави 

перед умиванням, охайно мити руки, 
обличчя, правильно користуватися милом, 
гребінцем, насухо витиратися після 
вмивання, вішати рушник на своє місце.  

Трирічні малюки мають їсти самостійно й 
акуратно, ретельно пережовувати їжу, 
правильно тримати ложку. 

Сформувати навички вживання їжі: не 
кришити хліб, правильно користуватися 
столовими приборами, серветкою, 
пережовувати їжу із закритим ротом. 

Діти середнього віку  (від 4 до 5 років). 
Удосконалювати набуті вміння: їжу брати 

невеликими порцяіми, ретельно пережо-
вувати, вживати їжу акуратно, спокійно, 
правильно користуватися столовими 
приборами (ложкою, виделкою, ножем), 
серветкою, полоскати рот після їжі, 
правильно чистити зуби,  дотримуватися 

правил користування предметами гігієни. 
Діти старшого дошкільного віку ( 6 або 7 

років). 
Закріпити вміння правильно користу-

ватися столовими приборами (виделкою, 
ножем); вживати їжу акуратно, спокійно, 
зберігати правильну поставу за столом. 

Продовжувати прищеплювати навички 
культури поведінки: контролювати дотри-
мання особистої гігієни,  виходячи із-за 
столу, тихо ставити стілець, дякувати 
дорослим. 

Закріпити навички культури поведінки за 
столом: прямо сидіти, не класти лікті на стіл  [5]. 

Правильне харчування дошкільника – це, 
перш за все, суворий режим харчування, 
найкраща відповідність у добовому раціоні 
поживних речовин, їх достатній загальній 
кількості. Поняття «раціональне харчування» 
передбачає належне кулінарне оброблення 
продуктів, високі смакові якості страв, їх 
різноманіття та привабливий вигляд, а також 
сприятливе середовище, в якому відбу-
вається прийом їжі. 

Навіть незначна затримка сніданку, обіду 
або вечері ускладнює чітке дотримання 
подальших режимних процесів, створює 
передумови для порушення у дітей апетиту. 

Повідомити дітям про початок сніданку 
чи обіду вихователь має заздалегідь, 
зважаючи на те, що дітям потрібен час, аби 
закінчити гру, прибрати іграшки й помити 
руки. Малюкам на таку підготовку треба 
більше часу, а старшим дошкільникам 
достатньо кількох хвилин. Кожна дитина має 
знати, що найголовніше правило підготовки 
до прийняття їжі – це чисто вимиті руки. 

Вихователі, які працюють з дітьми 
третього та четвертого років життя,  велику 
увагу приділяють формуванню культурно-
гігієнічних навичок у дітей і вихованню в них 
самостійності. Навички у дітей цього віку 
нестійкі. Тому про миття рук їм слід 
нагадувати, а часто й давати індивідуальні 
вказівки: «Миколко, час обідати, тож іди 
мити руки». А ще важливо показувати 
правильний спосіб дій, адже діти у всьому 
наслідують дорослих. 

Аби процес миття рук викликав у дітей 
лише позитивні емоції, варто супровод-
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віршиків та історій. Старшим дошкільникам 
можна загадувати загадки. Так, формуючи 
культурно-гігієнічні навички, одночасно 
можна збагачувати словниковий запас, 
розвивати мислення та пам’ять дитини.  

Підготовка до прийому їжі містить 
кілька виховних аспектів. Одним з них є 
виховання самостійності й формування 
трудових навичок з господарсько-побу-
тової праці. Починаючи вже з молодшої 
групи, дітей слід привчати перед миттям 
рук наводити лад в ігровому куточку чи в 
інших осередках групової кімнати, де вони 
гралися чи займалися іншими видами 
діяльності. Це може бути колективна праця 
або трудове доручення дитині чи групі 
дітей. 

Важливо привчати дітей виконувати 
роботу старанно розподіляти обов’язки в 
групі доводити розпочату справу до кінця. 

У молодшій групі переважають 
індивідуальні доручення: розкласти 
серветки, ложки тощо. Уже з другого 
півріччя середньої групи вводять таку 
форму організації трудової діяльності, як 
чергування. Щоб зацікавити дітей, важливо 
потурбуватися про зовнішні атрибути такої 
форми праці: ошатний ковпачок і 
фартушок, гарненький совочок і щіточку 
для прибирання крихт зі столів тощо. 

У старшій групі чергування стає 
систематичним. Чергові сервірують столи 
спільно з помічником вихователя. Педагог 
має навчити дітей розподіляти обов’язки 
між собою. А коли хтось завершив свою 
роботу першим, то допомогти товаришу. 

Чергових слід налаштовувати на те, що 
вони мають закінчувати їсти раніше за 
інших дітей, інакше не встигнуть допомогти 
помічнику вихователя прибрати  [6]. 

Аби діти злагоджено працювали разом і 
охоче допомагали одне одному, вихова-
телю слід вдумливо формувати пари 
чергових. 

Чергування дисциплінує дітей, формує в 
них почуття відповідальності. Вони 
навчаються взаємодіяти одне з одним, 
досягати бажаного результату праці разом. 
Виконуючи обов’язки чергових, діти 
ознайомлюються з правилами сервірування 

столу, його естетичним виглядом. 
Важливо створити умови для вживання 

їжі; продумати розташування столів, 
відповідну сервіровку, подачу страв; 
визначити роль вихователя та помічника 
вихователя. Доцільно столи ставити так, 
щоб діти під час їжі бачили очі однолітків. 
На чистому столі повинні знаходитися 
загальні предмети, необхідні дітям під час 
їжі: тарілка для хліба, столові прибори, 
серветниця з серветками, по можливості 
ваза з квітами. 

Перед роздачею їжі помічник 
вихователя ретельно протирає поверхню 
столів гарячою водою з милом, миє руки, 
спеціально одягається. Для підтримання 
відмінного апетиту у дітей слід приділяти 
увагу зовнішньому вигляду, смаку, запаху 
готових страв, а також сервіруванню столу.  
Все це має викликати у дітей бажання сісти 
за стіл, створювати позитивне ставлення до 
їжі. Сервіровка столу починається із того, 
що на стіл стелять скатертину (білу або 
кольорову, але обов’язково чисту). Біля 
столу стоять стільці за кількістю дітей. Стіл 
сервірується приборами відповідно до віку 
дітей.  

Відмінний апетит дитина, як правило, 
має і тоді, коли в проміжках між 
організованими прийомами їжі вона не 
вживає со-лодощів, фруктів тощо. Таких 
порушень режиму харчування не має бути в 
дошкільному закладі, тому не можна 
дозволяти вихованцям приносити з собою 
з дому продукти. До того ж це небезпечно, 
адже може відбутися зараження 
глистовими захворюваннями або іншими 
інфекціями, що призводять до розладів 
функцій кишечнику: принесені з дому 
ласощі діти найчастіше споживають під час 
ігор, на прогулянці, коли руки забруднені. 

Регулярність харчування і створення 
належних умов сприяють виробленню у 
дитини позитивного харчового рефлексу, а 
це запорука відмінного апетиту і засвоєння 
їжі. За столом не слід квапити дітей, 
силоміць годувати їх, умовляти. Це може 
викликати    стійку    негативну   реакцію    на 
певні страви, яка зрештою стане звичною. 
Потрібно   не    змушувати    дитину    їсти,   а  
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створити такі умови, за яких з’явиться 
бажання їсти. Здорові діти з добре 
налагодженим режимом харчування ніколи 
не страждають на відсутність апетиту. Коли 
ж хтось із них погано їсть, вихователеві 
потрібно перш за все з’ясувати причину 
цього, оскільки відсутність апетиту може 
бути однією з ранніх ознак захворювання. У 
цих випадках необхідна консультація лікаря 
дошкільного закладу. 

Перш за все слід забезпечити постійне, 
без винятків, виконання встановлених 
гігіенічних правил дитиною. Йому 
пояснюють їх значення. Але не менш 
важливо допомогти дитині, особливо на 
перших порах, правильно освоїти потрібний 
навик. Наприклад, перш ніж почати миття 
рук, потрібно засукати рукава, добре 
намилити руки. Вимивши ретельно, змити 
мило, взяти свій рушник і насухо витерти 
руки. 

Не слід квапити малюка, якщо він 
зосереджено повторює одну і ту дію 
(наприклад, милить руки). 

Тим більше не слід виконувати цю дію за 
нього. Опановуючи навичку, дитина 
зазвичай прагне багаторазово виконати 
певний рух. Поступово опанувавши навичку, 
дошкільники самостійно і швидко справляю-
ться з поставленим завданням. Дорослий 
тільки нагадує або запитує, чи не забула 
дитина зробити те чи інше, а в подальшому 
надає йому майже повну самостійність. Але 
перевіряти, чи правильно дитина виконала 
завдання, доводиться упродовж усього 
дошкільного віку. 

Добре сформовані дії виконуються 
вихованцями легко і швидко, за власною 
ініціативою, без нагадувань. Коли дитина 
забуде про будь-яку з них, наприклад 
прибіжить і сяде за стіл, не вимивши руки, 
то найменшого натяку або нагадування 
виявляється достатньо, щоб помилка була 
виправлена. 

Кожне вживання їжі в дошкільному 
закладі потрібно використовувати як 
слушний момент для виховання у дітей 
культурно-гігієнічних навичок і навичок 
самообслуговування. Починаючи з раннього 
віку дітям необхідно прищеплювати корисні 

звички і навички, пов’язані з їжею. Потрібно 
стежити, щоб дитина за столом сиділа 
прямо, не спиралася на нього ліктями, рот 
після їжі витирала серветкою. При 
правильному вихованні трирічна дитина 
повинна їсти самостійно, не відволікаючись і 
не вередуючи, уміти користуватися ложкою: 
тримати її за ручку трьома пальцями – 
великим, вказівним і середнім, зачерпувати 
їжу так, щоб вона не проливалася, підносити 
ложку до рота бічним краєм, а не частиною, 
що звужується. 

Починаючи з четвертого, п’ятого років, 
дитину слід учити користуватися виделкою 
та ножем. Спочатку малюк повинен 
опанувати вміння поводитися тільки з 
виделкою: тримати її в правій руці зубами 
до-низу, коли доводиться наколювати 
шматочки їжі, або як лопатку, коли він їсть 
пюре, густу кашу тощо. 

Користуючись столовим ножем, дитина 
повинна тримати його в правій руці, а 
виделку – в лівій. Слід привчати її не 
нарізувати всю їжу відразу, а відрізавши 
шматочок, з’їсти його за допомогою 
виделки, потім відрізати наступний 
шматочок. Такий порядок їжі попереджає 
швидке її охолоджування, дозволяє 
зберегти привабливий зовнішній вигляд 
страви. Коли дитина п’є компот, необхідно 
стежити за тим, щоб фрукти і ягоди вона 
з’їдала разом із сиропом. 

Необхідно виробити вміння жувати 
неспішно, із закритим ротом. Якщо у дитини 
поганий апетит, не слід підвищувати голос 
на неї або обіцяти «нагороду» за те, що вона 
поїсть. Неприпустимо, щоб дорослі при 
зниженому апетиті дитини намагалися 
розважити її, розповідаючи казки, 
показуючи картинки або відволікаючи 
телепередачами. Від подібних заходів 
«заохочення» апетит не поліпшується, а 
травлення погіршується, оскільки дитина, 
відволікаючись, жує і проковтує їжу, не 
помічаючи її. Необхідно просто бути 
терплячими і дочекатися, поки вона сама 
візьметься за їжу. Дорослим, коли дитина 
їсть, слід всіляко уникати неприємних  
розмов як  один з  одним,  так і  
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з самим малюком, адже це також може нега-
тивно позначитися на його апетиті. 

Під час їжі дитині не можна дозволяти 

гратися з посудом, розмазувати їжу по 

тарілці, проливати і кришити її, облизувати 

пальці, розмахувати рукою, тримаючи в ній 

виделку, ложку або ніж, голосно розмов-

ляти, сміятися, відволікатися, куштувати 

солодощі, поки не з’їдені перша і друга 

страви, піднімати їжу, що впала на підлогу, 

їсти із загальної тарілки або пити з чужої 

чашки. 

Дитину слід привчати вставати з-за столу 

тільки після завершення їжі, присувати за 

собою стілець, дякувати. Не можна, щоб, 

виходячи з-за столу, малюк брав із собою 

їжу. Після їжі необхідно обов’язково 

прополоскати рот теплою водою, а за 

необхідності помити руки. 

До старшого дошкільного віку вихованці 

повинні вміти користуватися всіма 

столовими приборами, серветкою, 

ретельно і безшумно пережовувати їжу, 

акуратно, правильно сидіти за столом. 

Перед їжею всі миють руки з милом, досуха 

їх витирають, сідають за стіл охайними. А 

після їжі полощуть рот питною водою. 

Індивідуальний підхід до дітей під час їжі 

полягає в тому, що в окремих випадках (це 

стосується дітей, які незабаром почали 

відвідувати дитячий садок) можна замінити 

дитині одну страву іншою, коли вона для неї 

незвична або викликає негативну ре-акцію. 

Поступово дитину привчають до всіх страв, 

що готуються в дошкільному закладі, їх 

заміни можуть бути лише тимчасовими і в 

межах набору продуктів, що існує в раціоні 

харчування. 

Важливим моментом в організації 

харчування в дошкільному закладі є 

чергування дітей. Вони допомагають 

помічникові вихователя сервірувати стіл, 

роздавати хліб, другу, третю страви. Усе це 

сприяє вихованню у дошкільників працьо-

витості, самостійності. Проте варто 

пам’ятати про те, щоб у чергових не 

порушувався режим дня, щоб їх допомога 

дорослим була посильною і не  скорочувала  

час на прогулянку або підготовку до сну. 

Вихователь стежить за тим, щоб чергові, 

беручись до своїх обов’язків, перш за все 

ретельно вимили руки з милом, 

причесалися, наділи чисті фартухи, косинки. 

Дітей молодшого дошкільного віку вже 

можливо залучати до праці не лише для 

задоволення своїх потреб. Чергування по 

їдальні саме той вид праці, який допоможе 

вам у вирішенні цієї моральної задачі. З 

урахуванням можливостей дітей чергуван-

ня носить характер доручень, які їм 

пропонує дорослий. Дитина може розкласти 

на столі ложки, поставити серветниці, посуд 

для хліба.   

З середнього дошкільного віку можна 

навчати дітей сервіровці столу. Кожен 

черговий накриває стіл, за яким сидить сам. 

Навчання дітей сервіровці столу зручно 

починати з організації різних дидактичних 

ігор, таких як «Сервируємо ляльці стіл», 

«Мишка-іменинниця чекає гостей», «Що 

спочатку, що потім» тощо. 

В середній групі потрібно звернути більш 

пильну увагу на куточок чергових. Де його 

розмістити? Звичайно, ближче до мийки. Це 

може бути невелика шафа з дверцятами. На 

видному місці можна повісити «дошку 

чергових», яка, до речі, не є засобом 

прикраси інтер’єру, її не варто підписувати. 

Це повинна бути невелика інформаційна 

дошка, зручна у використанні. Її зовнішній 

вигляд – найрізноманітніший. Наприклад, 

напроти позначки «Виделка з ложкою» на 

гачечки можна прікріпити брелки із 

значками дітей або їх фотокартками, також 

це може бути коло зі стрілкою тощо. У шафі 

розміщують фартухи, ковпаки на голову. 

Важливо, щоб вони висіли, не пошкодуйте 

для цього гачків. Фартухи повинні бути 

привабливі,   красиві,   мати   оригінальну  
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модель, можуть бути, з обробкою, з 
комбінуванням двох кольорів, з аплікацією 
тощо. В цій шафі, в інших відділеннях,  
розміщують совки і щітки для прибирання 
зі столів та совки, щітки для сміття яке 
прибирають на підлозі. 

Дуже зручно мати в групі столик 

сервіровки. Тоді все, що потрібно для 

сервірування, помічник вихователя може 

викласти на нього, а діти з нього можуть 

відібрати все необхідне і розставити. Якщо 

є такий столик, то після закінчення їжі 

можна залучати дітей до прибирання 

посуду, оскільки її не треба далеко 

відносити. Однак будьте обережні з 

долученням деяких дітей, особливо тих,  у 

кого поганий апетит. Зазвичай у них 

викликає неприємні відчуття вид брудних 

тарілок із залишками їжі. 

У старшому дошкільному віці діти 

можуть самостійно під наглядом дорослих 

накрити столи і прибрати з них, привівши 

до порядку  столи і простір, на якому вони 

стоять. Характер праці чергових інший. Це 

вже колективна праця, коли двоє чергових 

домовляються про розподіл обов’язків, 

працюють швидко, злагоджено, раціо-

нально. Діти вже можуть активно творити: 

наприклад, прикрасити столи маленькими 

вазонами з квітами, красиво розмістити 

паперові серветки в серветниці (скрутити їх 

в трубочки або нарізати на трикутники, 

розкласти в ряд один на інший, потім 

згорнути в трубочку і вставити в 

серветниці). У святкові дні можливо 

роздати дітям серветки з тканини, 

запропонувати надати їм красиву форму і 

розставити на тарілках. 

Для того щоб харчування дітей не було 

одноманітним, необхідно ознайомлювати 

батьків зі щоденним меню дитячого садка. 

Рекомендувати батькам приготовити 

вечерю вдома з продуктів, які дитина цього 

дня не отримувала. Іноді батьки, 

намагаючись компенсувати відсутність у 

раціоні харчування дитячого садка деяких 

продуктів, зловживають солодощами, 

делікатесами. Усе це тільки шкодить дитині. 

Під час бесід із батьками потрібно 

наголосити на доцільності привчання 

дитини до корисної для неї їжі. Слід вказати 

батькам і на те, що продукти або страви, які 

особливо люблять діти, не повинні бути 

засобом заохочення за зразкову поведінку 

або хороші вчинки. Це не тільки 

педагогічно не виправдано, але може 

негативно позначитися і на їхньому 

здоров’ї. Важливо попереджати дорослих 

про те, що неприпустимо годувати дитину в 

транспорті, інших громадських місцях, не 

призначених для споживання їжі; 

нагадувати про необхідність дотримання 

правил гігієни [2]. 

Організовуючи режимні моменти, 

пов’язані з харчуванням дітей, необхідно 

подбати про позитивну емоційну атмос-

феру за столами. Не можна гримати на 

дітей, насильно їх догодовувати. Адже це 

може призвести до відрази дитини до їжі 

взагалі. 

Інколи, намагаючись привчити дітей 

закінчувати сніданок, обід чи вечерю 

одночасно, вихователь утримує дітей за 

столами, аж поки останній з них не 

закінчить їсти. Цього не можна робити в 

жодному разі. Виробляти однаковий темп 

діяльності у дітей слід поступово, 

заохочуючи їх, а не караючи. 

Коли дітям не подобається певна 

страва, варто продумати, як зацікавити їх 

нею. Вигадати захопливу історію про манну 

кашу, яка допомогла Петрику стати 

швидким і виграти змагання, чи як 

звичайнісінька вівсянка перетворила 

Маринку на чарівну красуню. 

А щоб заохотити дітей дотримуватися 

встановлених правил, запропонуйте їм 

змагання   на   кращого    знавця   столового  

етикету і вручіть  переможцю  цікавий  приз. 
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Важливо, щоб діти дотримувалися 
правил не з примусу, а свідомо. Лише в 
такому разі вони будуть привласнені 
дитиною і згодом займуть своє місце у її 
системі цінностей і внутрішніх мотиваторів. 

Усі правила столового етикету можна 
опановувати за допомогою гри. Це може 
бути годування ляльки, сервірування столу, 
пояснення ляльці правил поведінки за 
столом тощо. 

З дітьми старшого дошкільного віку 
можна спільно встановити правила 
поведінки за столом, оформити їх у вигляді 
плаката й повісити на видному місці в 
груповій кімнаті. За виконанням таких 
правил може стежити лялька чи інша 
іграшка. Час від часу слід розглядати 
виготовлений плакат і пригадувати з дітьми 
встановлені правила. 
– Під час прийму їжі дітей слід 

розміщувати вільно, щоб вони не 
заважали один одному: розміри меблів 
повинні відповідати зросту дитини. 

– Всадивши дітей за столи, не можна 
примушувати їх довго чекати їжу. 
Атмосфера під час харчування повинна 
бути спокійною. 

– Особливо важливе значення для дітей, 
які їдять самостійно, має сервіровка 
столу. Зручний, однаковий для всіх дітей 
посуд, прибори, які відповідають віку 
дітей, зміна його для кожного блюда, 
світла скатертина, чисте приміщення, 
охайний вигляд обслуговуючого персо-
налу, спокійна роздача їжі, лагідне 
спілкування і допомога персоналу 
молодшим дітям під час їжі – все це 
допомагає збудженню апетиту. 

– Для кращого засвоєння їжі велике 
значення має створення у дітей 
врівноваженого, спокійного настрою. 
Діти повинні їсти не кваплячись і не 
поспішаючи, гарно пережовуючи їжу. 

– Старші діти під час чергування розносять 
другі та треті блюда тільки після того, як 
самі закінчать їсти перше чи друге 

блюдо. 
– Під час прийму їжі дітям необхідно 

прищеплювати культурно - гігієнічні 
навички. Їх потрібно привчати сідати до 
столу охайними, причесаними, обов’яз-
ково з чистими руками. 

– За столом дитина повинна сидіти 
правильно, гарно володіти виделкою і 
ложкою. 

– Потрібно привчати дитину їсти охайно, 
не поспішаючи, добре пережовуючи їжу, 
не кришити і не впускати хліб, брати 
його з тарілки руками, але не міняти 
взятий кусок; дотримуватися того, щоб 
на столі і під столом під час їжі було 
чисто, не брати їжу руками, вміти 
користуватися виделкою і ложкою. 

– Знати назви страв, які діти вживають. 
– Потрібно навчити дітей правильним 

прийомам їжі різних страв: котлет, яєць, 
компоту. 

– У кожної дитини повинна бути серветка, 
якою вона витирає рот в процесі 
споживання їжі і після її закінчення. 

– Не можна дозволяти дітям розмовляти 
не пережувавши страву. Але тиха, 
спокійна розмова в перерві між подачею 
блюд вповні допустима. 

– Дошкільнята повинні знати правила 
поведінки за столом, вміти красиво 
сидіти (рівно, не горблячись та не 
розвалюючись, не дуже близько до 
столу, і не далеко від нього, не ставити 
лікті на стіл), правильно користуватися 
столовими приладами, красиво та 
охайно їсти. 

– З трьох років діти повинні правильно 
тримати ложку та користуватися 
виделкою. 

– У 4-5 років діти отримують повний 
столовий набір. В 6 років навчитися 
правильно користуватися ним, тримати 
виделку як у правій, так і в лівій руці. 
По закінченню їжі дитина повинна 

обов’язково подякувати дорослим [3]. 
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І

Г. БРИХУНЕЦЬ  

Проблема формування читацької 
компетентності учнів і сьогодні залишається 
не вирішеною. Для вдосконалення системи 
навчання педагогам-практикам пропо-
нуються сучасні педагогічні інновації 
(інтерактивне навчання, ІКТ, технологія 
розвитку критичного мислення та ін.). 
Інтерактивне навчання, на наш погляд, має 
потенційні можливості та ефективні засоби 
досягнення завдань літературної освіти, 
передусім із розвитку читацької діяльності 
школярів. 

Мета статті – визначення механізму та 
ефективних умов використання інтерактив-
ного навчання у підготовці компетентного 
читача. 

Які ж новітні й традиційні методики 
необхідно використовувати у процесі 
формування читацької компетенції учнів? 
На ці питання й спробуємо відповісти. 

На сьогодні основним завданням 
сучасної літературної освіти є виховання 
уважного читача з добре розвиненими 
творчими, розумовими, пізнавальними 
здібностями, який у процесі роботи над 
твором, максимально наближаючись до 
авторського задуму, готовий до критичної, 
виваженої оцінки. Сформувати в учнів  
читацьку  компетентність  учитель  зможе  у 

процесі комплексного вирішення таких 
завдань: 
• зацікавити учнів читанням; 
• розвивати цей інтерес до створення  

постійної  потреби у читанні; 
• навчити дітей обирати літературу, 

ураховуючи вікові та особистісні інтереси; 
• забезпечити певні знання учнів із теорії та 

історії літератури, літературної критики; 
• формувати в них навички аналізу 

художнього твору; 
• організовувати дослідницьку роботу 

школярів; 
• розвивати їхнє усне та писемне мовлення; 
• працювати над постійним удосконален-

ням естетичного смаку учнів. 
Шкільний курс літератури спрямо-

ваний на оволодіння учнями комплексом 
знань і вмінь: 

• самостійно визначати оптимальний шлях 
цілісного усвідомлення художнього 
твору; 

• формувати власну думку про художній 
твір; 

• оволодіти культурою діалогічної мови; 
• грамотно будувати монологічні вислов-

лювання; 
• виконувати письмові роботи творчого 

характеру. 
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Якщо вчитель комплексно вирішуватиме 
ці завдання, то він, певна річ, досягне успіху 
у формуванні справжнього читача. 
Звичайно, зусиль доведеться докласти 
чимало, щоб організувати навчально-
виховний процес на уроках літератури 
належним чином, зробити його цікавим, 
змістовним. Потрібно ґрунтовно знати 
методику і вміло користуватися всією 
палітрою методів, прийомів, технологій 
навчання – як традиційних, так й 
інноваційних. Велику увагу слід надавати і 
мотивації навчання, щоб допомогти учням 
поновити попередні знання, пробудити їхню 
цікавість і спонукати до постійного пошуку. 
Як зазначав відомий український вчений-
методист Є. Пасічник, «важливими є методи 
навчання. Але не менш важливим є і сам 
учень як особистість, його потреби, 
особливості…» [3, с. 23]. 

На вчителя літератури суспільством 
покладено важливе завдання: сформувати 
особистість, яка вміє репрезентувати себе, 
адаптуватися до незвичних життєвих 
реалій, одстоювати свою думку і власну 
гідність, бути активною, ініціативною, 
наполегливою у досягненні   поставленої 
мети і водночас співчутливою та 
милосердною. Цього можна досягти 
шляхом залучення учня до читання, 
підвищуючи його компетентнісні характе-
ристики. 

Взагалі література, впливаючи на 
формування та розвиток особистості, 
розкриває бачення світу і допомагає 
зрозуміти свою позицію відносно почутого 
чи побаченого. 

На уроках зарубіжної літератури, 
побудованих на засадах критичного 
мислення, вирішується завдання сучасного 
підходу до навчання та виховання учнів. 
Навчити дітей мислити критично – означає 
правильно поставити запитання, навчити 
самостійно робити висновки та  знаходити  
рішення.  Виникає  необхідність  у вихованні  
в учнів внутрішньої потреби передавати 
власне бачення світу, мати особисту 
позицію. 

Сучасні учні з цікавістю виконують ті 
види навчальної діяльності, які дають їм 

матеріал для роздумів, можливість 
виявляти ініціативу та самостійність, 
потребують розумового напруження, 
винахідливості та творчості. Протягом 
уроків відшукуються та формуються 
здібності у дітей, розвиваються найменші 
прояви їхнього таланту. 

На уроці є багато можливостей не 
просто надати учням можливість освоїти 
нові горизонти предмета, а й вступити з 
отриманою інформацією в безпосередній 
контакт, вільно демонструвати свої  ідеї  та  
оперувати отриманими знаннями в подаль-
шому житті. Бути переконливими та 
впевненими в дискусії на будь-яку тему, 
мати власну думку щодо будь-якої події, 
підкріплену реальними аргументами, форму-
вати не лише читацьку активність, а й 
світоглядні переконання. 

На думку науковців (А. Вітренко, 
О. Куцевол, Л. Мірошниченко, Ю. Султанов) 
та вчителів – практиків (І. Гаврик, О. Каєнко, 
Л. Чередник), особливо цінним є те, що на 
уроці зарубіжної літератури не просто 
відбувається знайомство з новим художнім 
твором, а здійснюється поліфонічне 
спілкування: письменник – учитель – учень. 
Долаючи простір і час, до сьогоднішніх 
читачів доходять думки й почуття 
найсвітліших умів людства. Щоб вони були 
адекватно сприйняті, учитель, за словами 
методиста Р. Брандесова, має виконувати 
функції своєрідного «транслятора» – 
підсилювача художніх емоцій літературного 
твору, «налагоджувача» невидимого зв’язку 
між досвідом поколінь [6, с. 16]. Тому для 
кращого розуміння та засвоєння учнями 
навчального матеріалу ми використовуємо 
методи активного та інтерактивного 
навчання, як-от: аналіз конкретних ситуацій, 
введення в досліджувану проблему, визна-
чення задачі, групова робота над ситуацією, 
групова дискусія, підсумкова бесіда, 
рефлексія. Це  сприяє формуванню 
компетентності, яка набувається учнями у 
процесі активної пізнавальної діяльності та 
діалогу з твором, автором, літературним 
героєм, однокласниками, педагогом.  Усе це 
забезпечує інтерактивне навчання. 
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Досвід впровадження у практику 
роботи інтерактивного навчання пере-
конує, що за створення умов співпраці, 
спілкування та обміну інформацією 
підвищується рівень пізнавальної 
активності школярів, ефективно переві-
ряються здобуті знання та навички, 
розвиваються та вдосконалюються вміння 
застосовувати їх у спільній навчальній 
діяльності. 

На уроках пропонуємо учням такі 
вправи: 
• «літературний турнір»: учень викликає до 

себе іншого учня, називаючи по імені, 
ставить запитання за літературним 
твором; 

• «вільне письмо» («письмо для себе», 
«есе»): протягом 5 хвилин записати 
власні думки без зупинки стосовно 
запропонованої теми; 

• «злови помилку»: знайти помилки, 
допущені у тексті; 

• «інтелектуальна розминка»: налаштувати 
дітей на роботу, використовуючи 
запитання для розміркування; 

• «порушена послідовність»: перевірка 
знання учнями художнього тексту 
(розкласти фрагменти тексту в 
авторському варіанті); 

• «складання сенкану»: висловлення 
особистого ставлення до поняття, 
постаті, образу; 

• «створи тест»: учні повинні самостійно 
створити систему тестів, які б 
охоплювали матеріал усієї теми.  

Наявність варіантів відповідей 
обов’язкова. 

Такий підхід у роботі допомагає 
підготувати читача, який сприймає 
художній твір не як просте повідомлення 
про події та героїв, ураховуючи закони 
мистецтва, а й глибше осмислити твір як 
явище певного етапу розвитку культури 
народу. 

Підготовка вдумливого читача – 
неодмінна умова виховання ерудованої, 
інтелектуально й духовно розвиненої 
особистості. Можливість відчути своє-
рідність авторського стилю, характерний 
антураж різних епох і країн, пізнати сутність 
людей, що творили історію, одержати 

цікаві відомості з галузі людинознавства і 
культурології – все це не може не 
хвилювати учнів. 

Саме такий спосіб передбачає новий 
принцип викладання літератури. Методика 
його  спрямована на поглиблення знань і 
полегшення процесу навчання введенням 
певної системи прийомів аналізу. Будувати 
її варто, спираючись на природні власти-
вості людини, притаманні їй критерії добра 
й зла в оцінці життєвих явищ. 

За останні два десятиліття на основі 
експериментальних досліджень та 
узагальнення педагогічного досвіду розроб-
лені ефективні методики викладання 
літератури, де вирішуються  проблеми 
літературного розвитку учнів, особливості 
сприймання ними художніх творів. Ці 
публікації сприяли підвищенню теоретич-
ного і методичного рівня уроку літератури, 
удосконаленню його змісту, структурної 
організації [1]. 

Щоб удосконалити сучасний урок 
літератури, треба розумно враховувати 
суб’єктивні та об’єктивні фактори, від яких 
залежать навчання, виховання й розвиток 
учнів. Проблема підвищення ефективності 
уроку вимагає всебічного, діалектичного 
підходу. Це пояснюється тим, що урок – це 
складна, цілісна, динамічна система 
взаємообумовлених компонентів, серед 
яких важливе місце належить змісту, 
дидактичній і методичній структурі. Кожен 
із цих компонентів має свої резерви, 
реалізація яких підвищить ефективність 
усієї системи [6]. 

Необхідно будувати навчальний процес 
з урахуванням його глибинних закономір-
ностей. Постійно активізувати учнів, 
розвивати їхню самостійність та ініціативу, 
урізноманітнювати методи та прийоми 
роботи. Для того щоб сформувати духовно 
багату особистість, треба внутрішньо 
перебудувати навчання яка була б, 
раціонально використати нові резерви 
педагогічного впливу, методи та прийоми 
роботи. Самостійність, як і 
самоствердження та самовиявлення 
школяра, розвиток його творчих здібнос-
тей, пізнавальних потреб, неможливі поза 
функціонуванням    його    думок,    почуттів,  
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мотиваційної і вольової сфери. «Як  мускули  
стають  безсилими, кволими без праці і 
вправ, так і розум не формується без 
розумового напруження, без думки, без  
самостійних  пошуків» , – писав В. Сухом-
линський [цит. за 2, с. 179]. Тільки в праці 
учні можуть відчути радість пізнання. 
Навчання за своєю природою – процес 
творчий. Там, де школярам лише 
нав’язуються готові істини, де панують 
пасивність і бездумна споглядальність, 
орієнтація на зубріння, де не виховується 
самостійність і творча активність, не може 
бути справжнього навчання та розвитку 
дітей. 

У сучасній школі авторитарні методи 
викладання дедалі більше поступаються 
пошуковим, творчим. На противагу старій 
дидактиці, яка «побудована на відтворенні 
готових знань, народжується нова 
дидактика творчої активності» [2, с. 182]. 

Усе це, однак, не означає, що на уроках 
літератури зовсім не треба заучувати 
навчальну інформацію. Матеріал, який 
засвоюють учні, не однорідний за своїм 
змістом і характером. Окрім ідейно-
художнього змісту твору, учні повинні знати 
певні факти з історії його написання, 
біографії автора тощо. Подібні матеріали не 
можна засвоїти без їх заучування. 

Одноманітність породжує в дітей 
відчуття перевантаження. Воно виникає не 
стільки від великої кількості завдань, їх 
складності, скільки від одноманітності, 
сірості й буденності уроків літератури. 
Важливою умовою підвищення рівня 
компетентності учнів на уроках зарубіжної 
літератури є урізноманітнення методів і 
прийомів навчання, видів роботи, які 
виконують учні. 

Оптимальний вибір методів, прийомів і 
засобів навчання, зумовлюється змістом 
уроку, характером і специфікою матеріалу, 
який вивчають учні, їхніми пізнавальними 
інтересами та можливостями, рівнем 
інтелектуального розвитку. Включення 
учнів в інтенсивну розумову і творчу 
діяльність – необхідна умова повноцінного 
уроку літератури. Проте інтенсифікація 
навчальної діяльності повинна бути 
посильною. Як надмірна фізична праця 

перевтомлює людину, так і розумове 
перенапруження виснажує творчі сили, 
породжує певну протидію. З огляду на це, 
на уроці іноді треба практикувати й такі 
види роботи, які знімають постійну 
розумову напруженість учнів, вносять у 
процес навчання інтелектуальну розрядку 
[3, с. 28]. 

Щоб удосконалити навчальний процес 
у школі, треба забезпечити сприятливий 
ґрунт для успішного навчання. Урок не  
повинен бути тягарем ні  для учня, ні  для 
вчителя. Учень і вчитель – це дві 
взаємозв’язані сили, які мають діяти 
злагоджено, в одному напрямі. Як би добре 
не був організований урок, яка б значна за 
змістом науково-художня інформація не 
подавалася, але якщо в дітей не виробився 
стійкий інтерес до предмета, вчитель не 
досягне запланованої мети [6]. 

Зацікавлення можна викликати 
насамперед змістом навчальної інформації. 
Вона найчастіше стає об’єктом інтересу 
учнів, коли вона містить елементи новизни. 

Не слід думати, що стимулювання 
навчальних інтересів відбувається лише за 
рахунок певних прийомів навчання. 
Цікавість стимулюється всім змістом уроку, 
всією системою методів його проведення. 

Література – мистецтво слова, і це 
вимагає особливого підходу до її вивчення, 
своєрідного емоційного та інтелектуа-
льного фону. 

Поєднання читання та інтерактивної 
форми навчання сприятиме формуванню 
читацької компетентності учнів за умов 
сприятливого навчального середовища, 
активного діалогу з твором письменника та 
цілеспрямованого педагогічного управ-
ління читацькою діяльністю учнів, 
поетапності підготовки юних читачів; 
взаємозв’язку теорії та практичної 
діяльності. 

В основу реалізації ідеї покладено такі 
положення: 
• формування готовності до осмисленої 

практичної діяльності (в т.ч. читацької)  
відбувається за умови особистісного 
значення цієї діяльності; 

• уміння та навички формуються в процесі 
активної самостійної діяльності; 
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• читацька компетентність тісно пов’язана 
з комунікативною, інформаційною, соці-
окультурною [3: с. 28]. 

Тому процес виховання компетентного 
читача засобами інтерактивного навчання 
виконує мотиваційну, когнітивну, комуніка-
тивну, аксіологічну та корегувальну функції. 

Для реалізації ідеї необхідні ті підходи 
до навчання, які визначають спрямованість 
навчально-виховного процесу на уроці за-
рубіжної літератури: 
• на взаємодію та плідний розвиток особи-

стості  і педагога, і учнів на основі парт-
нерства й рівності у спілкуванні  
(особистісно зорієнтований); 

• на розвиток умінь і навичок особистості, 
застосування на практиці здобутих 
знань, формування навичок колективної 
діяльності, самоосвіти (діяльнісний); 

• на досягнення результатів (компетент-
нісний). 

Сприятливе навчальне середовище (на 
засадах поваги та порозуміння) створює 
комфортні умови для спілкування, обміну 
досвідом, підтримки, взаємоконтролю та 
якісної самооцінки всіх учасників навчаль-
ного процесу [6]. 

За допомогою  таких видів  навчальної  
діяльності  (робота з текстом, творча діяль-

ність, робота з ілюстративним матеріалом) 
та застосуванням інноваційних методів і 
прийомів («літературний турнір», «вільне 
письмо», «злови помилку» «інтелектуальна 
розминка», «порушена послідовність», 
«складання сенкану», «створи тест») можна 
вплинути на формування життєвої компете-
нтності учнів з метою подальшої адаптації в 
соціумі, реалізації їхнього творчого потенці-
алу. Саме «від нас, від нашого вміння, від 
нашої майстерності, від нашого мистецтва, 
мудрості залежить  життя,  здоров’я,  ро-
зум,  характер,  воля,  інтелектуальне об-
личчя, місце та роль у житті, щастя підрос-
таючого покоління», наголошував В. Сухом-
линський [цит. за: 2, с. 183]. 

Отже, поєднання читання та інтерактив-
них форм навчання сприятиме формуванню 
читацької компетентності учнів за умов 
створення сприятливого навчального сере-
довища, активного діалогу з твором пись-
менника. Учні з цікавістю виконуватимуть ті 
види навчальної діяльності, які дають їм мо-
жливість виявляти ініціативу та самостій-
ність, потребують винахідливості та творчо-
сті, допомагають зрозуміти свою позицію 
відносно прочитаного. 
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І І Ї І І
І

О. КОРНІЄНКО  

Реалії життя ставлять систему освіти  
перед новими завданнями, на які треба 
давати негайно відповідь. Сучасне життя 
випробовує нас на міцність, витривалість і 
винахідливість. Зростання кількості дітей з 
особливими освітніми потребами  є одним 
з таких викликів.  Формування сучасного 
гуманного  суспільства вимагає від нас 
цінувати кожну особистість з усіма її 
особливостями, дбати про її розвиток та 
сприяти самореалізації. Кожна людина є 
цінною незалежно від її нахилів, здібностей 
та обдарувань.  

Включення дітей, які мають особливі 
освітні потреби у  заклад загальної 
середньої освіти є цілком  актуальним і 
необхідним. На жаль,  сам процес введення 
цієї форми навчання, запущений у 
сьогоднішніх умовах, є недостатньо 
виваженим і розробленим. Окремі аспекти 
організації інклюзивного навчання у закладі 
загальної середньої освіти є досить 
суперечливими і вимагає доопрацювання.   
Наприклад, часткове й обмежене 
фінансування роботи асистентів вчителя, 
адекватне оцінювання досягнень дітей з 
особливими освітніми потребами, спів-
праця з фахівцями та інше. 

Навчання в одному класі дітей різної 
категорії розвитку та з різними нозологіями 
становить значну проблему, в першу чергу, 
для вчителя. Така ситуація вимагає високої 
педагогічної майстерності, наявності знань 
з суміжних для педагога галузей знань – 
зокрема психології особистості дитини та 
дефектології. Вимагає безупинної роботи 
над собою, постійного оновлення власних 
знань, збагачення арсеналу методів та 
прийомів навчання. 

Мета статті – розкрити специфіку 
пізнавальної діяльності дітей з затримкою 
психічного розладу, акцентувати увагу на 
розвитку самостійності та  розробити 
поради вчителю. 

Найпоширенішою категорією серед 
усіх дітей з особливими освітніми потре-
бами є діти з затримкою психічного 
розвитку. Затримка психічного розвитку – 
це відставання у розвитку  дитини, що 
виражається в недостатності загального 
запасу знань, незрілості мислення, 
переважанні ігрових інтересів, швидкій 
пересиченості в інтелектуальній діяльності. 
Затримка психічного розвитку спричи-
няється найрізноманітнішими причинами. 
Водночас діти цієї категорії мають низку 
загальних особливостей розвитку пізнава-
льної діяльності й особистості. 

Діти цієї категорії характеризуються 
порушеннями пізнавальної діяльності.  

Увага.Усім дітям із затримкою психічного 
розвитку властиве зниження уваги. Слід 
відзначити, що зниження стійкості уваги 
може мати різний характер: максимальне 
напруження уваги на початку виконання 
завдання й подальше його зниження; 
настання зосередження уваги після певного 
періоду роботи; періодичні зміни напру-
ження уваги та її спад упродовж усього часу 
роботи. 

Сприйняття.Спостерігається 
неповноцінність тонких форм зорового та 
слухового сприйняттів, просторові й часові 
порушення, недостатність планування й ви-
конання складних рухових програм. Таким 
дітям потрібно більше часу для приймання й 
опрацювання зорових, слухових та інших 
вражень. Однією з особливостей сприй-
няття таких дітей є також те, що подібні 
якості предметів сприймаються ними як 
однакові (наприклад, овал сприймається як 
коло). Крім того, недостатньо сформо-
ваними є просторові уявлення: орієнтування 
в напрямках простору здійснюється на рівні 
практичних дій, сприйняття перевернутих 
зображень утруднене, виникають труднощі 
під час просторового аналізу й синтезу 
ситуації. 
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Пам’ять. Особливо страждають ті її ви-
ди, які вимагають участі розумових процесів 
(опосередковане запам’ятовування). Погір-
шені й найбільш елементарні види пам’яті. 
Механічна пам’ять цих дітей характери-
зується зниженням продуктивності перших 
спроб запам’ятовування. Однак час, необ-
хідний для остаточного заучування, близь-
кий до норми. Хоча такі діти й зазнають 
труднощів на початковому етапі запам’ято-
вування слів, у більшості випадків вони 
успішно виконують завдання (діти з пору-
шенням інтелекту  з цим не справляються).   

Мислення. Для дітей із затримкою психіч-
ного розвитку характерним є високий рі-
вень розумової діяльності, на відміну від 
дітей з інтелектульними порушеннями, осо-
бливо під час виконання наочно-дійових і 
наочно-образних завдань. Досить високі 
показники спостерігаються під час виконан-
ня ними завдань за наочним зразком. Деякі 
утруднення в цих дітей викликають завдан-
ня, у яких відсутній наочний зразок. Особли-
вості розумової діяльності найбільш яскра-
во проявляються в словесно-логічному мис-
ленні: відсутність готовності до розв’язання, 
недостатня виразність орієнтовного етапу в 
процесі розв’язання, нездатність до зусилля, 
невміння контролювати себе під час вико-
нання завдання, низький рівень розвитку 
головних розумових операцій. 

Мовленнєва діяльність також має низку 
особливостей: 
– бідний словниковий запас (особливо ак-

тивний), звуженість понять, їхня розплив-
частість,іноді хибність; 

– істотні труднощі в оволодінні граматич-
ним матеріалом мов (особливо  в розу-
мінні     й    уживанні    логіко-граматичних  

     структур); 
– своєрідне формування словотворчої сис-

теми мови; 
– більш пізнє оволодіння здатністю усвідом-

лювати мовлення як особливу діяльність, 
що відрізняється від предметної; 

– розлади у формуванні монологічного мо-
влення. 

Під час роботи з такими школярами важ-
ливо не тільки з'ясувати причини, що зумо-
вили труднощі в навчанні, дітей потрібно 
навчати ставити перед собою мету й усвідо-

млювати способи її досягнення. Кожне скла-
дне завдання треба ділити на більш прості й 
допомагати учневі перейти від одного до 
іншого. Знову ж таки, не слід забувати про 
індивідуалізацію навчального процесу. Учнів 
слід привчати до вміння порівнювати свої 
первинні та вторинні знання. Кожне досяг-
нення (навіть незначне) вчитель повинен 
оцінювати. 

Діти з ЗПР мають знижений темп роботи 
і працездатності. 

Вони  вимагають зменшення завдань та 
їх кількості, а у зв’язку з неможливістю пов-
ноцінно опрацьовувати  інформацію. З цією 
метою  дітям можна давати індивідуальні 
картки із завданнями відповідної складності 
та перфокарти, у які треба лише вставити 
відповідну орфограму чи числову відповідь.  
Якщо у дитини проблеми  з формуванням 
навичок письма, то вона може виконати за-
вдання не повністю, порівняно з іншими 
дітьми.  

У зв’язку з  проблемами у формуванні 
самостійності, вчитель має забезпечувати 
до них індивідуальний підхід: 

1. Потрібен постійний контроль за вико-
нанням ними завдання (щоб вони не відволі-
калися та не втрачали напряму діяльності). 

2. Потребують неодноразового повто-
рення вчителем інструкції щодо виконання 
того чи іншого завдання. Тому вчитель має 
переконатись, як і наскільки точно учень 
зрозумів, що від нього вимагають, і лише 
після цього дозволяти виконати завдання. У 
разі потреби надати учневі додаткові роз'-
яснення щодо виконання завдання. 

3. Уміти підтримувати в дитини впевне-
ність у своїх силах, прагнення до пізнаваль-
ної діяльності; запобігати й адекватно реагу-
вати на зміни в психічній діяльності, поведін-
ці та загальному стані дитини. 

Серед видів роботи з дітьми зі зниже-
ною научуваністю слід приділяти увагу за-
вданням на запам'ятовування, формуванню 
зосередженості та спостережливості, впра-
вам на аналітичне сприймання, тобто вміння 
розчленувати зображений предмет чи яви-
ще на окремі елементи. Особливо приваб-
люють таких дітей ігрові моменти в процесі 
навчання, створення ситуації успіху. 

І перш за все, у дитині необхідно побачити  
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не просто учня, а Людину з її проблемами та 
болем. Потрібно уникати повчань (від них 
дитина просто втече), зрозуміти й прийняти 
її такою, якою вона є. Тільки відчувши 
позитивне ставлення до себе, дитина готова 
буде прийняти допомогу вчителя. Відомо, 
що агресивність проблемних дітей – це 
форма захисту. Якщо учень почувається 
впевнено захисні інстинкти перестають 
спрацьовувати. Тож важливо, щоб у 
вчителеві він відчув старшого товариша 
(чому не альтернатива вулиці?). 

Затримка психічного розвитку може 
зумовлюватися багатьма чинниками. 
Зокрема, це спадкова схильність, 
порушення функціонування мозку в період 
внутрішньоутробного розвитку, пологові 
ускладнення, хронічні та тривалі 
захворювання в ранньому дитинстві, 
невідповідні умови виховання. 

Значна частина дітей із затримкою 
психічного розвитку, отримавши своєчасну 
корекційну допомогу, засвоює програмовий 
матеріал і «вирівнюється» після закінчення 
початкової школи. Водночас чимало учнів і в 
наступні роки шкільного навчання 
потребують особливих умов організації 
педагогічного процесу через значні 
труднощі в засвоєнні навчального 
матеріалу. 

Поради учителеві 
1. Зосередьте увагу на сильних сторонах 

учня та спирайтеся на них у процесі 
навчання. Водночас будьте готові до 
того, що доведеться поступово 
заповнювати прогалини в знаннях, 
уміннях і навичках школяра. 

2. Подавайте зміст навчального матеріалу 
невеликими частинами, використовуючи 
мультисенсорний підхід (слуховий, 
візуальний, маніпуляційний). 

3. Заохочуйте учня, підтримуйте позитивну 
мотивацію навчання. 

4. Дещо сповільніть темп навчання, 
зважаючи на знижені психічну 
витривалість і розумову працездатність 
учня. Будьте терплячими, якщо учневі 
потрібно пояснити чи показати щось 
багаторазово. 

5. Практикуйте прикладне застосування 
набутих учнем знань. 

6. Спільно з учнем поетапно аналізуйте 
виконання завдання. 

7. Урізноманітнюйте навчальну діяльність, 
однак забезпечуйте плавний перехід від 
одних видів діяльності до інших. 

8. Надавайте учням достатньо часу для 
виконання завдання та практичного 
застосування нових умінь і навичок, однак 
надто тривале виконання однієї вправи 
може стомити його. 

9. Подолання труднощів у навчанні — це 
результат спільної тривалої та кропіткої 
роботи педагогів, психологів, батьків та 
терапевтів. Сподіваюся, що зазначені 
поради будуть корисними для 
повсякденної роботи педагога в класі, де 
навчається дитина з особливими 
освітніми потребами. 

В корекційній роботі поряд з 
спеціальними вправами необхідні вправи, 
які стосуються всіх аспектів розвитку: 
– на зміцнення м’язів кисті руки, дрібної 

моторики пальців рук; 
– на розвиток орієнтування в просторі; 
– на розвиток пам’яті; 
– на розвиток уваги; 
– на розвиток мислення; 
– на розвиток мовлення. 

Окремої уваги заслуговує організація 
психологічного супроводу навчання дітей з 
особливими освітніми потребами, бо 
успішне навчання даної категорії  вимагає 
постійного тісного контакту педагогічних 
працівників, батьків та психолога. Взагалі, 
весь процес навчання таких дітей має 
носити корекційний характер, бути 
спрямованим на усунення  перешкод для 
успішної інтеграції дитини у соціальне 
середовище, а не просто на оволодіння 
дитиною певної суми знань. 

Корекційно – розвивальна робота 
практичного психолога  в першу чергу має 
бути спрямована на формування та 
розвиток мотивації навчання, створення 
спільно з вчителем навчальних ситуацій, які 
будуть сприяти виробленню інтересу до 
процесу навчання, оволодіння прийомами 
здобування знань. Сприятимуть цьому 
також і заняття, спрямовані на розвиток 
збережених у дитини психічних процесів. 
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Перебування дитини з затримкою психі-
чного розвитку в умовах закладу загальної 
середньої освіти повинно  сприяти розвитку 

дитини, створювати умови  для реалізації її 
внутрішнього потенціалу, допомагати у вла-
сній реалізації.   
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С.  КОТЕНКО 

Мріє зерно у землі про весну, 
Про стебло зелене й перевесла, 
Журавлиний клекіт десь у небі, 
Про пташок гніздечко поміж себе. 
 
В задумі роси вкриють стебла рясно, 
Сонце лагідне їх обігріє вчасно, 
Вітерець вколише і пробудить... 
Мріє зерно, що колись так буде. 
 
Прийде час і заспівають зорі, 
Зійде сніг і води заговорять, 
Збудить землю сонячне проміння… 
Зійдуть сходи і здійсниться мрійне, 
 
Бо відчує паросток маленький 
Щиру доброту земельки-неньки. 
І зросте стебло, сколише хвильно, 
І комбайн візьме його в обійми. 
 

 
 
А потім зерна зважать руки, 
Що знають праці гордість й муки. 
Відчують їх красу й вагомість, 
Бо збагатила труд невтомна совість. 
 
Радій же, зерно, клопочись завзято. 
Дай з урожаю коровай пихатий 
Чи у трояндах, чи в листках дубових. 
Людей порадуй, трударів невтомних. 
 
Зберуть вони свій урожай багатий 
І скличуть всю громаду на велике свято. 
Ти на Сумщині, Пісне, линь роками. 
Хай буде славен хліб,  
Здобутий в поті трударями!  

МРІЄ ЗЕРНО  
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МЕЛОДІЇ ДУШІ  

Тендітні пальчики створили настрій із нічого. 
З нічого? Акорди впали на панно вечірнє місячно-зіркове, 
Штовхнули вітерець, той – віття калинове 
І голос втрачений знайшовся загадково. 
 

І крізь вікно лилася музика все далі: 
На ліс дрімаючий, на поле в урожаї, 
На річку втомлену, туманами сповиту, 
Гніздо пташине і зустрілася з чеканням у повітрі. 

 
А що душа? Вона і плакала й співала, 
І кожен дотик пальчика щемливо відчувала. 
А потім почуття переросли в слова,  
Щоб в надвечір’ї музика блукала не сама. 
 

Щасливий той, хто із нічого творить, 
Хто музикою думає й говорить,  
Хто пензлем володіє чи пером 
І просто серце має, сповнене добром. 

ТО БУВ ЛИШ СОН  

Ішла крізь сон і бачила в імлі 
Чужі обличчя, сірі, непривітні. 
Нізвідки виникали і зникали у ніщо. 
Подумала: «Ось. Це історія новітня.» 
 
Прогрес машин. Душі регрес. 
І почуттів застій глибокий. 
Хаос панує, зрив і стрес. 
А над усім - Велике око. 
 
Туман… Туман…Чи буде диво? 
Чи буде сонце, дощ рясний? 
Чи усміхнеться нам тремтливо 
Семи вустами Заповіт ясний? 
 
То був лиш сон. Відкрила очі –  
Людей навколо ряснота. 
Відчула я, що жити хочу, 
Нехай життя – то марнота. 
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