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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ ’Ю  

І І Ї І
Ї І

С. ГРИЦАЙ  

– Сергію Михайловичу, триває робота над 

методичні засади розвитку особистісно-
професійної компетентності педагога в 
системі післядипломної педагогічної 
освіти». Розкажіть про проблеми та 
успіхи на поточному етапі. 

– Наша наукова тема схвалена наказом 
Міністерства освіти і науки України у 
квітні 2017 року, і на сьогодні ми маємо 
досить значні результати у її науковому 
опрацюванні та практичному втіленні. 
Кожна кафедра Інституту має 
затверджену тему, над якою працюють її 
науковці. У рамках цієї роботи ми 
запровадили найрізноманітніші курси. 
Окрім того, до кожної компетентності 
розроблена система курсів, яка включає 
різні рівні. Отже, ми охоплюємо всі без 
виключення категорії педагогів – від 
спеціалістів, що лише починають свій 
педагогічний шлях, до вчителів-
методистів. 

– Розкажіть, будь ласка, докладніше саме 
про курси та їх реалізацію в системі 
підвищення кваліфікації. 

– Показовим прикладом є наша робота з 
розвитком інформаційно-цифрової ком-
петентності. Нами вона розглядається як 
якісна характеристика особистості 
педагога, що розкриває здатність 
застосовувати інформаційно-комуніка-
ційні технології для успішної організації 
освітнього процесу та впровадження 

інноваційних форм й методів навчання. 
Сьогодні вона актуалізується з огляду на 
те, що 2019-2020 навчальний рік ми 
закінчували у дистанційному режимі. На 
базовому рівні пропонуємо експрес-
курси та курси за вибором: 
«Використання інформаційно-комуніка-
тивних і цифрових технологій в 
освітньому процесі», «Медіаграмотність 
учасників освітнього процесу» та 
«Медіаграмотність педагога закладу 
дошкільної освіти». Другий блок – це 
курси, які необхідні при викладанні 
навчальних предметів: «Інтеграція 
інфомедійної грамотності в шкільні 
предмети», «Використання інтерактив-
них дошок в освітньому процесі», «Теорія 
та методика викладання інформатики та 
інформаційних технологій». А на 
поглибленому рівні навчання пропо-
нуємо такий блок курсів: «Використання 
он-лайн інструментів в освітньому 
процесі», «Microsoft Office 365 у закладах 
освіти», «Нові додатки Google для 
освітнього процесу», «Інформаційна та 
кібернетична безпека», «Електронне та 
дистанційне навчання технологій». Отже, 
тематика курсів є гостро актуальною, і 
ми мобільно відреагували на виклики 
сьогодення. 

– Сучасна післядипломна освіта на шляху 
реформування наголошує на інноваційних 
формах. Як вони втілюються у розробці 
наукової теми? 

Інтерв’ю з проректором комунального закладу Сумський обласний інститут післядипло-

мної педагогічної освіти Сергієм Михайловичем Грицаєм про наукову роботу закладу. 
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– Відповім, наводячи приклади. Наведу 
лише по одному до кожної форми, але, 
насправді їх досить багато. Розвиваючи 
соціально-рольову та комунікативну 
компетентності педагогів, ми використа-
ли такі форми: заняття у форматі 
workshop «Соціально-рольова компе-
тентність як основа конструктивної 
взаємодії всіх учасників освітнього 
процесу», інтерактивне заняття з 
елементами тренінгу «Підвищення 
емоційної компетентності педагога як 
умова ефективної взаємодії суб’єктів 
освітнього процесу», фасилітаційна 
техніка «wold cafe» «Роль педагога у 
налагодженні конструктивної взаємодії 
та ефективної співпраці між усіма 
суб’єктами освітнього процесу в 
закладах освіти», колективна робота в 
форматі brainstorming «Модель 
соціально-рольових позицій педагога в 
умовах реалізації концепції «Нова 
українська школа», а також звичні для 
педагогів практичні та тренінгові 
заняття, майстер-класи, обласні науково-
практичні семінари. 

– Хто займається науково-дослідною 
частиною теми? В чому полягає ця 
робота? 

– За цей сектор роботи відповідають шість 

дослідна лабораторія інклюзивного та 
інтегрованого навчання; науково-
дослідна лабораторія з проблем 
медіаосвіти та медіаграмотності; 
науково-дослідна лабораторія здоров’я-
спрямованої освіти; науково-дослідна 
лабораторія з організації роботи 
опорних шкіл; науково-дослідна лабора-
торія історико-краєзнавчих досліджень; 
науково-дослідна лабораторія «STEM-
освіти». Окрім того, це й участь у 
проектах та експериментах різних 
рівнів: 5 проектів міжнародних, 13 – 
всеукраїнських і 3  регіональних.  

– А які заходи були ініційовані 
Інститутом? 

– Нами було проведено разом із 
партнерами дві міжнародні конференції 
(Друга міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційні технології в 
роботі практичного психолога», 
Четверта міжнародна науково-
практична конференція «Освітні 
інновації: філософія, психологія, 
педагогіка») та міжнародний вебінар 
«Міжнародні освітні проекти: досвід 
Казахстану та України». На 
всеукраїнському рівні – одинадцять 
науково-практичних заходів, серед яких 
як традиційні – Третя всеукраїнська 
науково-методична практична 
конференція «Особистісно-професійна 
компетентність: теорія і практика», 
Третя всеукраїнська науково-педагогічна 
Інтернет-конференція «Формування в 
закладі освіти компетентності 
екологічної грамотності та здорового 
життя», третя всеукраїнська науково-
практична конференція «Інноваційні 
технології розвитку особистісно-
професійної компетентності педагогів в 
умовах післядипломної освіти», Друга 
всеукраїнська науково-практична конфе-
ренція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в 
новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики», так і  нові, як то 
всеукраїнський науково-практичний 
семінар вчителів, які викладають 

ський науково-практичний психоло-
гічний форум «Психологія розвитку 
особистості», всеукраїнський науково-
практичний семінар «STEM-освіта: 
інноваційні проекти для НУШ».  

– Сергію Михайловичу, які наукові 
питання, на Вашу думку, потребують 
подальшого розгляду? 

– Вважаю, що актуалізуються питання, 
пов’язані з пошуком шляхів оптимальної 
організації наукової діяльності 
співробітників, упровадженням резуль-
татів проведених наукових досліджень, 
здійсненням моніторингу їх упровад-
ження, міжнародною діяльністю 

ні з проведенням усіх запланованих 
нами курсів та проектів, що стосуються 
дистанційного навчання.  
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Лише колективна, злагоджена робота 
всіх служб Інституту задля досягнення 
мети – якісного надання освітніх послуг 
упродовж життя – зробить цей процес 
інноваційним та ефективним. 

– Резюмуючи нашу розмову, Інститут успі-
шно здійснює та модернізує вектор нау-
кової роботи, виводить його на європей-
ський рівень. Символічно, що у 2020 році 
День науки в Україні, який ми святкуємо 
16 травня, збігається з Днем Європи.  

– Справді, відзначаючи ці свята, ми розви-
ваємо та підтримуємо прогресивні демо-

кратичні погляди, бажання вдосконалю-
ватися та шукати нові шляхи розвитку, 
які тільки примножать науковий потенці-
ал нашої країни. Користуючись нагодою, 
хочу привітати з професійним святом 
усіх, хто входить до наукової спільноти, 
розвиває та збагачує своїми напрацюван-
нями й досягненнями українську науку. 
Наснаги вам, колеги, творчих успіхів і 
найвищих здобутків! 

– Дякую за розмову, маю надію на подаль-
шу співпрацю! 

– Навзаєм! 

Спілкувалась Ганна Панасюра  

Ї Ї І

І. ІВАЩЕНКО  

Сьогодні гостро постає питання вмілого 
керівництва закладом освіти, 
безпосередньо пов’язаного з реаліями 
життя.  

Організувати роботу школи досить не 
просто. Це величезний «живий організм», 
який живе за «власними правилами». Саме 
тому все має йти за планом, і саме тому 
планування роботи школи справедливо 
вважається одним із важливих етапів 
управління.  

Планування – це опис діяльності 
педагогічної системи, програма її 
функціонування. Розробити план роботи 
школи – означає передбачити комплекс 
заходів, спрямованих на поліпшення 
освітнього процесу та його 
результативності. Від того, наскільки 
правильно, виважено й системно 
сплановано роботу – сформовано єдиний 
напрямок зусиль трудового колективу на 
досягнення загальних цілей, залежить 

успішна діяльність освітнього закладу.  
Органічною частиною планування та 

його передумовою є прогноз – виявлення 
об’єктивних тенденцій, стану й розвитку 
закладу в майбутньому, а також 
альтернативних шляхів розвитку та кроків 
їх здійснення. Прогноз повинен дати 
керівнику уявлення про напрями розвитку, 
про способи досягнення мети, про 
результати дій.  

Отже, з позиції менеджменту 
планування – це обґрунтування цілей і 
шляхів їх досягнення на основі виявлення 
комплексу завдань і робіт, а також 
визначення ефективних методів, способів і 
ресурсів усіх видів, необхідних для 
виконання цих завдань і встановлення їх 
взаємозв’язку [4]. Цінність і важливість 
планування полягає в тому, що воно 
• дозволяє надати усвідомлення будь-якій 

діяльності; 
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• змушує постійно мислити перспективно 
(прищеплює працівникам здатність 
погоджувати щоденні дії з 
перспективами розвитку); 

• веде до чіткого формулювання задач і 
координації прийнятих рішень; 

• дозволяє виробити критерії контролю 
досягнутих результатів (установлює 
конкретні показники діяльності); 

• наочно демонструє взаємозв’язок 
функцій усіх підрозділів і виконавців; 

• робить школу більш підготовленою до 
різних змін. 

Адміністрації закладу загальної 
середньої освіти планування дає 
можливість проаналізувати результати 
діяльності колективу, ухвалити рішення; 
оптимально розподілити ресурси для 
досягнення поставленої мети, обґрунтувати 
та забезпечити хід безперервного розвитку 
закладу.  

Функція планування базується на певних 
принципах [9].  

Цілепокладання передбачає визначення 
мети діяльності школи відповідно до 
Конституції України, законів України «Про 
освіту» (м. Київ, 5 вересня 2017 року № 2145-
VІІІ), «Про повну загальну середню 
освіту» (м. Київ, 16 січня 2020 року № 463-
IX), «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної»; 
Національної стратегії розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року, схваленої 
Указом Президента України від 25 червня 
2013 року №344/2013; Концепції «Нова 
українська школа» (розпорядження КМУ № 
988-р від 14.12.2016 року) й кінцевого 
результату. 

Мета має бути зорієнтована на 
досягнення конкретних результатів за 
показниками, які підлягають вимірюванню 
[5; 6; 7] : 

льності: базування плану роботи школи на 
діагностичних даних і конкретних резуль-
татах роботи; 

науковості: запровадження наукових 
досягнень сучасного шкільного управління 
та психолого-педагогічної науки в 
діяльності педагогічного колективу з 
урахуванням суспільних вимог у системі 

освіти; 
послідовності: дотримання певної лінії 

діяльності з урахуванням результатів 
діяльності за попередні роки та вже 
досягнутих результатів; 

інноваційності: суттєва зміна завдань 
управлінської діяльності керівника, мети, 
змісту, форм і методів його роботи; 

демократизму: залучення до процесу 
планування всіх членів педагогічного 
колективу – батьків, учнівського самовря-
дування – усіх зацікавлених у роботі школи; 

диференціації: полягає у визначенні 
ключових моментів, головних суттєвих 
завдань щодо їхнього виконання; 

педагогічної доцільності: обов’язкове 
врахування соціального замовлення на 
рівень підготовки випускника як члена 
суспільства; 

координації: узгодження всіх видів 
планування в школі, підпорядкованість усієї 
діяльності досягненню єдиної мети; 

повноти: план охоплює всі напрями 
діяльності школи та всі етапи дій і операцій; 

точності: прагнення до максимальної 
точності параметрів, кількісних і якісних 
характеристик дій; 

економічності: витрати на планування 
не повинні перевищувати очікуваний 
результат від планованих дій; 

безперервності: планування ефективне, 
коли воно ведеться безупинно як у часі, так 
і в просторі; 

гнучкості: якщо плани виявилися 
недостатньо обґрунтованими, їх варто 
змінити; 

єдності інтересів  школи, її персоналу, 
учнів, батьків і суспільства; 

масовості: обґрунтованими плани 
можуть бути тільки при участі в їхній 
розробці співробітників і виконавців; це 
стимулює осмислене виконання планів, а 
також дає можливість керівнику врахувати 
ще не відомі йому обставини [9]. 

Питання аналізу та підходу до 
планування діяльності закладу загальної 
середньої освіти ґрунтовно розглянуто в 
наукових роботах дослідників Є. Берез-
няка, Ю. Васильєва, О. Зайченко, О. Мар-
мази, М. Портнова, О. Томашевського, 
П. Третякова [9]. 
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Сучасні вимоги до організації 
планування роботи закладу загальної 
середньої освіти відображено в 
розробленій відповідно до вимог законів 
України «Про освіту» [5], «Про повну 
загальну середню освіту» [6] Інструкції з 
діловодства в закладах загальної середньої 
освіти, затвердженої наказом Міністерства 
освіти і науки України від 25.06.2018 № 676. 
Інструкцією, окрім освітньої програми, 
визначено план-стратегію розвитку закладу 
загальної середньої освіти і річний план, які 
покладено в систему роботи кожного 
закладу загальної середньої освіти [7]. 

Стратегічний план – це письмовий 
документ, який визначає стратегію 
діяльності школи в довгостроковій 
перспективі (на 3-5 років). План базується 
на результатах зовнішнього і внутрішнього 
оцінювання, містить бачення майбутнього 
закладу освіти, розробленого шляхом 
консенсусу, конкретні цілі та завдання, 
описані конкретними термінами: що має 
бути зроблено, коли, ким, яким чином. 
Цікаво, що кожна школа, як і кожна 
громада, має власне бачення майбутнього.  

Наголосимо, що стратегічний план 
розвитку закладу освіти має бути 
конкретним, обґрунтованим, оскільки є 
цільовою програмою стратегічного 
розвитку, логічним продовженням 
попередньої діяльності, конкретизацією 
завдань, які належить вирішити, системою 
напрямів і чітких дій для вдосконалення 
педагогічного процесу, переведення 
закладу на нову якість. Наше оточення 
постійно змінюється в усіх аспектах життя – 
демографічному, економічному, культур-
ному. Тож стратегічне планування є 
реакцією та процесом адаптації до змін, а 
також засобом створення майбутнього 
закладу в контексті цих змін [3]. Стратегічне 
планування дає можливість перевірити 
цінності закладу, його дійсний стан і 
оточення, фактори, пов’язані з досягненням 
бажаного майбутнього. Важливо, щоб над 
складанням стратегії розвитку закладу 
освіти працював увесь педагогічний 
колектив із залученням батьків та учнів-
старшокласників, а також ураховано 
максимальні можливості її виконавців – 

учасників освітнього процесу [2]. 
Для координації процесу розробки 

стратегії розвитку школи варто створити 
ініціативну, творчу команду, склад якої 
можна обрати колективом або призначити 
директором. До команди мають увійти 
представники адміністрації школи, голова 
профспілки, керівники методичних 
об’єднань, представники батьківської 
громадськості, бібліотекар тощо. 
Директором школи видається наказ «Про 
розробку стратегії розвитку закладу 
освіти». 

Стратегічне управління школою як 
освітньою організацією пов’язане з 
вирішенням проблем: що чекає школу в 
майбутньому і як це передбачити? як 
визначити шляхи розвитку освітнього 
закладу? які результати школа вважає 
справді соціально значущими та 
важливими? яку школу хочуть створити 
люди, які в ній працюють? 

Для того, щоб з’ясувати внутрішній 
потенціал освітнього закладу, керівнику 
необхідно відповісти на такі питання: чи 
орієнтується школа на соціальне 
замовлення батьків, дітей, суспільства? які 
показники школа вважає для себе 
кращими: якість знань та умінь, кількість 
медалістів, кількість переможців олімпіад 
та конкурсів різних рівнів, рівень 
професіоналізму учителя, наявність 
авторських програм тощо? чи конкурентна 
школа і в чому? які методи є домінуючими в 
роботі вчителів? який передовий досвід 
використовує школа: власний чи 
перевірений досвід інших? що буде кращим 
для школи: залишиться на існуючому 
(оптимальному рівні) чи піднятися вище? чи 
має школа своє обличчя, чи є вона лідером 
в тому місці, де знаходиться? 

План є дуже важливим документом, але 
не менш важливим є покроковий процес 
його розробки [9]. 

1. Діагностика проблем, що може 
включати: аналіз документів (протоколів 
педагогічних рад та інших органів шкільного 
самоврядування, результатів моніторингу 
якості освітнього процесу в закладі); роботу 
фокус-груп: опитування, дискусії, «мозковий 
штурм»,  дані   діагностичних   анкет,  тестів  з  
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різних напрямів діяльності школи 
(ставлення батьків, учителів, учнів до 
організації освітнього процесу взагалі й 
оцінка його організації в даній школі; оцінка 
створеного в школі мікроклімату, 
визначення рівнів навчальних досягнень і 
творчих здібностей учнів); педагогічні 
спостереження, ділові ігри, співбесіду з 
керівництвом школи. 
2. Ідентифікація – об’єднання проблем у 
певні групи за змістом і напрямами для 
кращого розуміння їх походження. 
3. Обговорення й визначення переліку 
основних проблем, обґрунтування їх 
переліку, що складають кожну окрему зону 
(методика «Проблемна зона», дискусія, 
«мозковий штурм»). 
4. Установлення важливості проблем. 
Оцінка попередньої діяльності школи 
(методика «Дерево проблем», дискусія, 
«мозковий штурм»). 
5. Визначення мети та завдань плану. 
Окреслення напрямів діяльності закладу 
освіти на наступні 3 роки (методика 
«Дерево цілей», дискусія, «мозковий 
штурм», методика «Матриця цілей»). 
6. Передбачення очікуваних результатів 
виконання кожного поставленого завдання, 
що відповідають SMART-критеріям: –

актуальність – вирішуваність; показників і 
способів контролю за виконанням завдань 
(методика «Дерево цілей», дискусія, 
«мозковий штурм», методика «SMART»). 
7. Планування заходів, визначення термінів 
виконання та виконавців.  
8. Оцінювання заходів порівняно з 
очікуваними результатами.  
9. Оформлення загального плану. 

Стратегія розвитку закладу освіти 
пов’язана з планами соціально-
економічного розвитку відповідної 
території та довгостроковими освітніми 
програмами. До неї як додатки можуть 
входити довгострокові програми розвитку 
закладу загальної середньої освіти 
(проекти), наприклад: «Обдаровані діти», 
«Педагог ХХІ століття», «Здоров’я дітей – 
здоров’я нації», «Безпечне освітнє 
середовище», «Україна – це ми!» тощо. 

Стратегія розвитку закладу освіти 

презентується й затверджується на 
засіданні педагогічної ради, узгоджується з 
відділом освіти.  

На підставі програми розвитку закладу 
складається перспективний план роботи – 
письмовий документ, яким визначено 
систему заходів щодо реалізації стратегії 
розвитку освітнього закладу на 
довгостроковий період. План базується на 
результатах зовнішнього та внутрішнього 
оцінювання, містить бачення майбутнього 
школи згідно з програмою розвитку, а 
також конкретні цілі та завдання з 
визначеними термінами й відповідальними 
за виконання особами. Перспективний план 
розробляється на той самий період, що й 
програма розвитку закладу, затверд-
жується радою закладу після погодження 
педагогічною радою. За виконанням 
стратегічних заходів здійснюється 
безперервний контроль. Після оцінювання 
виконання плану адміністрацією готується 
звіт і доводиться до відома педколективу, 
учнів, батьків. 

Основним документом планування 
роботи школи є річний план, який поєднує 
перспективні завдання з конкретними на 
семестр, місяць навчальний рік. План 
розробляється відповідно до стратегії 
розвитку та освітньої програми, 
складається за участі педагогічного 
колективу, громадських організацій; 
відображає головні питання діяльності 
школи й обовязково обговорюється на 
засіданні педагогічної ради. 

Згідно з положеннями Інструкції з 
діловодства в закладах загальної середньої 
освіти, затвердженої наказом Міністерства 
освіти і науки України від 25.06.2018 № 676 
та листа-роз’яснення МОН України від 03.10. 
2018 № 1/9-596 щодо застосування окремих 
положень Інструкції з діловодства у 
закладах загальної середньої освіти річний 
план роботи закладу освіти зберігається 6 
років [7]. 

Річний план роботи відповідає законам 
України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту» і ґрунтується на сучасних 
досягненнях педагогічного менеджменту, 
педагогіки,    дидактики,    психології.   Зміст  
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плану має бути стислим, конкретним, 
лаконічним, передбачати заходи, які 
обов’язково потрібно виконати і які можна 
контролювати.  

Заздалегідь звернемо увагу на типові 
недоліки: не враховуються актуальні 
потреби школи, зовнішні запити ставляться 
формально, повторюючи більшість пунктів 
завдань із року в рік; не узгоджуються 
розділи плану, не пов’язуються між собою; 
недостатньо уваги приділяється проблемі, 
над якою працює школа. План створюється 
однією особою (наприклад, заступником 
директора) або обмеженим колом осіб і 
лише доводиться до відома колективу. 
Оскільки річний план – це комплексний 
документ, який стосується всіх учасників 
освітнього процесу, варто долучити до 
його розробки представників від 
педагогічного колективу, органів 
учнівського самоврядування [6]. «Рішення 
органу батьківського самоврядування з 
питань організації освітнього процесу та/
або діяльності закладу освіти можуть бути 
реалізовані виключно за рішенням 
керівника закладу освіти, якщо таке 
рішення не суперечить законодавству» [6].  

Алгоритм роботи над створенням 
річного плану орієнтовно може бути таким 
[9]: 
– організація роботи творчої групи для 

розробки річного плану (організаційний 
наказ, березень); 

– засідання предметних методичних 
об’єднань, методичних об’єднань 
класних керівників, вихователів груп 
продовженого дня, батьківського 

вання для аналізу й підбиття підсумків 
виконання плану поточного року та 
внесення конкретних пропозицій щодо 
планування роботи на наступний 
навчальний рік (анкетування, опиту-
вання, квітень-травень); 

– розгляд і систематизація на засіданні 
творчої групи поданих пропозицій щодо 
планування роботи школи на наступний 
рік (протокол, до 10 червня); 

– подання директорові закладу освіти для 
розгляду систематизованих пропозицій 
з наступним ознайомленням й 

обговоренням педагогічним й учнів-
ським колективами (систематизовані 
матеріали, до 10 червня); 

– підготовка проекту річного плану  
(проект плану до 20-25 серпня); 

– розгляд і погодження річного плану 
педагогічною радою (протокол, наказ, 
до 30 серпня).  
Роботу над річним планом доцільно 

починати з аналізу виконання плану 
попереднього навчального року: що 
виконано, що не реалізовано (визначити 
причини невиконання), які незаплановані 
завдання довелося виконувати. Мета 
такого аналізу – сформувати аналітичне 
обґрунтування для планування, завдань на 
майбутній рік. Саме для цього необхідно 
виокремити чинники та умови, які 
позитивно або негативно вплинули на 
результати діяльності попереднього 
навчального року. Аналіз можна проводити 
за допомогою таких методик, як: – SWOT-
аналіз – A-B-C-аналіз – STEP-аналіз [5]. 
Грунтовного аналізу обов’язково потребує: 
• методична діяльність педагогічного 

колективу; 
• освітня діяльність; 
• результати навчання учнів, виконання 

навчальних програм; 
• результати державної атестації випуск-

ників 9-х, 11-х класів; 
• виховна робота школи; 
• робота соціально-психологічної служби; 
• стан роботи з педкадрами; 
• діяльність адміністрації щодо управління 

та контролю; 
• робота шкільної бібліотеки; 
• робота щодо зміцнення матеріально-

технічної бази закладу. 
Така аналітична діяльність здійснюється 

з метою чіткого розуміння управлінською й 
виконавчою командами проблем і 
суперечностей, що виникають у процесі 
функціонування та розвитку школи. У цьому 
випадку аналітична діяльність стає одним із 
показників ефективності діяльності 
управлінської.  

Підсумком такої роботи є чіткість 
поставлених цілей і завдань, від чого 
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виконання. Але цілі, які поставлено, не 
можуть бути короткотривалими та легко 
виконуватися. Вихідна умова запобігання 
формалізму в плануванні роботи на 
навчальний рік – постановка найваж-
ливіших цілей на основі глибокого 
педагогічного аналізу досягнутого резуль-
тату з їхнім подальшим розкладанням на 
конкретні, проміжні цілі, віддзеркалення їх 
у завданнях школи. 

конкретність (відчутність результату), 
реальність (досяжність результату), 
контрольованість (можливість оцінювання 
рівня досягнення результату) та 
спадкоємність. 

Структура плану може відповідати 
структурі стратегії розвитку. Це спрощує 
його підготовку, працює на деталізацію 
поставлених цілей та виконання завдань 
для досягнення очікуваного результату в 
перспективі розвитку закладу.  

Побудувати річний план можна за 
напрямами внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості освіти. У вступному розділі стисло 
подають аналіз роботи школи в минулому 
навчальному році, визначають завдання на 
новий навчальний рік. Аналітична частина 
цього розділу складається з певних блоків:  
1. Статистична інформація про кількісні 

показники набору учнів до школи, 
виконання норм законодавства.  

2. Кількісні та якісні показники успішності 
учнів (за класами, предметами, 
вчителями у діаграмах різного виду), 
пояснення причин успішності/
неуспішності, участь учнів у позакласній 
діяльності. 

3. Стан здоров’я учнів.  
4. Досягнення у виконанні програми 

розвитку закладу: використання 
інновацій в освітньому процесі, 
підвищення професійної майстерності 
педагогів, співпраця з партнерами з 
числа державних чи громадських 
організацій; аналіз умов, що сприяли 
реалізації програми розвитку закладу.  

5. Проблеми, нерозв’язані завдання, 
труднощі й перешкоди на шляху 
виконання програми розвитку закладу. 

6. Визначення на новий навчальний рік: 
• завдань, пов’язаних із позитивними 

зрушеннями в успішності школярів, 
становленні системи цінностей; 

•  завдань, пов’язаних зі здоров’я-
збереженням учнів, соціальним 
захистом дітей; 

• завдань, пов’язаних із поліпшенням 
освітнього процесу: забезпеченням 
підвищення рівня професійної 
компетентності педагогів, розвитком 
громадсько-активної школи, удоскона-
ленням системи управління закладом. 

Основна частина річного плану – це 
структурований відповідно до визначених 
розділів зміст діяльності школи в 
наступному навчальному році. 

Кожен заклад самостійно обирає 
структуру та спосіб створення річного 
плану. План може бути розробленим у 
текстовій формі, у формі мережевого 
графіка. Форма написання річного плану 
може бути різною: календарною (розбитою 
по місяцях); циклічною (містити певну 
циклічність форм роботи); текстовою (мати 
текстовий опис змісту); табличною (мати 
табличну форму написання); блоково-
схемною (розбитою на певні блоки 
роботи). Але головне в річному плані 
роботи школи – зміст. Форма виконує лише 
допоміжну роль [8].  

Наводимо варіанти [4, 10] структури 
річного плану роботи школи (орієнтовно): 

Варіант перший. 
Розділ І. Вступ. Аналіз діяльності закладу 

за минулий навчальний рік. 
Розділ ІІ. Освітнє середовище закладу 

освіти. 
1.1. Забезпечення комфортних і безпечних 

умов навчання та праці. 
1.2. Формування інклюзивного, розви-

вального та мотивувального до навчання 
освітнього середовища. 

Розділ ІІ. Система оцінювання здобувачів 
освіти. 

2.1. Наявність відкритої, прозорої та 
зрозумілої для здобувачів освіти системи 
оцінювання їхніх навчальних досягнень. 

2.2. Застосування внутрішнього моніто-
рингу. 
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2.3. Спрямованість системи оцінювання 
на формування в здобувачів освіти 
відповідальності за результати свого 
навчання, здатності до самооцінювання. 

Розділ ІІІ. Діяльність педагогічних 
працівників. 

3.1. Використання сучасних освітніх 
підходів до організації освітнього процесу з 
метою формування ключових компетент-
ностей здобувачів освіти. 

3.2. Підвищення професійного рівня й 
педагогічної майстерності педагогічних 
працівників. 

3.3. Співпраці зі здобувачами освіти, 
їхніми батьками, працівниками закладу 
освіти. 

3.4. Організація педагогічної діяльності 
та навчання здобувачів освіти на засадах 
академічної доброчесності. 

Розділ ІV. Управлінські процеси закладу 
освіти. 

4.1. Організація освітнього процесу на 
засадах людиноцентризму, прийняття 
управлінських рішень на основі 
конструктивної співпраці учасників 
освітнього процесу, взаємодії закладу 
освіти з місцевою громадою. 

4.2. Реалізації політики академічної 
доброчесності. 

Варіант другий 
Розділ І. Вступ. 
Розділ ІІ. Заходи з організованого 

початку нового навчального року. 
Розділ ІІІ. Робота педагогічного 

колективу, спрямована на підвищення 
якості освітнього процесу: 
• удосконалення сучасного уроку; 
• організація позакласної роботи з 

навчальних предметів; 
• створення оптимальних умов для 

розвитку здібностей учнів, вияву творчого 
мислення, потреб і вмінь самовдоско-
налюватись (особистісно зорієнтоване 
навчання, робота з обдарованими, умови 
для навчання); 

• пропаганда організації самоосвіти та 
самовиховання серед учнів; 

• формування в учнів громадянської 
позиції, українського менталітету, 
відповідальності за свої вчинки та дії; 

• робота громадсько-активної школи 

(спільні заходи виховного характеру з 
усіма громадськими організаціями, 
установами, закладами, що функціонують 
на території мікрорайону школи); 

• спортивно-масова, туристсько-краєзнавча 
робота; 

• система естетичного виховання; 
• 

ня; 
• система екологічного виховання; 
• система економічного виховання; 
• система правового виховання; 
• загальношкільні заходи шкільної бібліо-

теки; 
• українські національні свята в школі; 
• тематичні предметні тижні в школі; 
• державні свята в школі; 
• система превентивного виховання в 

школі. 
Розділ ІV. Робота з педагогічними 

кадрами: 
• підвищення професійної та загальної 

культури працівників школи; 
• плани роботи шкільних методичних 

об’єднань; 
•  плани роботи шкільних творчих 

(динамічних) груп. 
Розділ V. Профорієнтація учнів. 
Розділ VI. Охорона життя та здоров’я 

вчителів та учнів. 
Розділ VII. Зміцнення та раціональне 

використання навчально-матеріальної бази 
школи. 

Розділ VIIІ. Організаційно-господарська та 
фінансова діяльність. 

Розділ ІХ. Підвищення ролі громадськості 
в житті школи. Робота з батьками. 

Розділ Х. Заходи на вирішення єдиної 
методичної теми. 

Розділ ХІ. Координація загальношкіль-
ного контролю керівництва, допомоги. 

Розділ XІІ. Психологічне забезпечення 
освітнього процесу. 

Оскільки річний план призначений 
регламентувати і координувати діяльність 
учасників освітнього процесу, колегіальних 
органів і органів самоврядування, то 
додатками до плану, звичайно, є: тематика 
засідань педагогічних рад і питання, що 
виносять на розгляд; перелік наказів, що 
стосуються освітнього процесу; тематика 
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нарад при директорові засідань ради 
школи, науково-методичної ради, 
методичних осередків; семінарів з 
актуальних проблем психології, дидактики; 
занять шкіл молодого педагога, класного 
керівника, батьківських зборів; шкільних 
масових заходів тощо.  

Схвалений річний план роботи 
оприлюднюється на сайті школи. 

Державною службою якості освіти 
визначено критерії, за якими оцінюється 
річний план роботи закладу [2]: 
•  чи передбачає річний план виконання 
заходів, спрямованих на досягнення цілей, 
сформульованих у стратегії розвитку 
закладу освіти? 
•  чи залучалися до розробки річного плану 
учасники освітнього процесу? 
•  чи враховано під час річного планування 
зміст освітньої програми закладу освіти? 
•  чи охоплює річне планування всі напрями 
функціонування та розвитку закладу? 
•  чи є завдання річного плану зрозумілими 

для учасників освітнього процесу, а їх 
виконання – вимірюваним? 
•  яким чином здійснювався аналіз 
виконання річного плану минулого 
навчального року і як результати цього 
аналізу враховано під час складання плану 
поточного року? 

Отже, планування має важливе 
значення для ефективного функціонування 
закладу загальної середньої освіти. Із 
прийняттям Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» відповідальність 
школи за реалізацію освітньої функції 
суттєво підвищилася. Планування є логічним 
продовженням попередньої діяльності, 
конкретизацією завдань, системою 
напрямів і конкретних дій щодо подальшого 
вдосконалення освітнього процесу. Тільки 
за умови системного підходу до планування 
роботи закладу освіти можна досягти 
успіхів не тільки в педагогічній діяльності, а 
й в управлінській; розвиватися закладу 
разом із розвитком системи освіти, 
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І І ІЇ Ї
Ї

Ї І

О. БОРИСЕНКО  

Новий зміст сучасної української освіти 
орієнтує всіх учасників педагогічного 
процесу на справедливе ставлення  до 
учнів та їхній особистісний розвиток. 
Концептуальні засади Нової української 
школи ґрунтуються на таких новаціях, як 
педагогіка партнерства  та компетентнісна 
парадигма освіти. Дотримання основних 
принципів концепції «Нової української 
школи» та впровадження Державного 
стандарту освіти уможливлює формування 
у школярів необхідних для успішної 
самореалізації в суспільстві компетент-
ностей, сприяє налагодженню ефективної 
співпраці між батьками, вчителями та 
учнями.  

У березні 2020 року було проведене 
моніторингове дослідження стану 
реалізації концепції «Нова українська 
школа» та впровадження Державного 
стандарту початкової загальної освіти. 

Моніторинг здійснювався методом 
анкетування вчителів початкових класів, 
заступників директорів закладів освіти, 
батьків учнів. 

У дослідженні взяли участь 9 закладів 
загальної середньої освіти м. Шостки та 
Буринської об’єднаної територіальної 
громади. Загальна кількість респондентів – 
416 осіб, із них: 9 (3 %) заступників 
директорів, 18 (4 %) учителів початкових 
класів і 389 (93 %) батьків учнів початкових 
класів. 

У рамках моніторингового дослідження 
було опитано дев’ять заступників 
директорів: 40 % – зі стажем роботи на 
керівній посаді до десяти років,  20 % –  від 
11 до 20 років, 40 % – понад 20 років. 

Концепція «Нова українська школа» 
спрямована на збереження цінностей 
дитинства, необхідність гуманізації 
навчання, особистісний підхід, розвиток 
здібностей учнів, створення навчально-
предметного середовища, що в сукупності 
забезпечує психологічний комфорт і сприяє 
вияву творчості кожної  дитини. Своєю 
чергою реалізація цієї складної  мети 
покладається на заклади освіти, а саме на 
адміністрацію закладу та педагогічний 
колектив. 

Поглибленню обізнаності анкетованих 
заступників директорів закладів загальної 
середньої освіти щодо роботи за новим 
Державним стандартом початкової 
загальної освіти та концепцією «Нова 
українська школа» сприяє: участь у 
семінарах-навчаннях, інформація із 
офіційних сайтів Міністерства освіти і науки 
України, Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, участь 
у курсах підвищення кваліфікації у 
Сумському ОІППО, вивчення ключових змін 
в оновлених програмах початкової школи, 
участь у вебінарах, вивчення змісту засобів 
масової інформації, отримання індивіду 
альних методичних консультацій. 

На думку заступників директорів, 
оновлений Державний стандарт початкової 
загальної освіти демократичніший за 
попередні. Головними завданнями  змін до 
Державного стандарту початкової 
загальної освіти є перехід від знаннєвої 
парадигми до компетентнісної (80 %); 
надання більшої свободи у діяльності 
вчителя (80 %); розвиток зацікавленості та 
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Рис. 1.  Компоненти концепції, що найбільше впливають на якість навчання учнів 

Як свідчать результати моніторингу, в 
усіх досліджених закладах освіти 
регулярно проводяться педагогічні 
навчання батьків для підвищення їхньої 
обізнаності з концепцією «Нова українська 
школа» та Державним стандартом 
початкової загальної освіти. Для 
поглиблення їхніх знань у закладах 
використовуються такі форми роботи, як 
батьківські збори, індивідуальні зустрічі, 
онлайн-консультації, спеціально організо-
вані батьківські навчання.  

Сучасна школа базується на 
демократичних цінностях і повазі до 
основних прав людини, створює умови для 
максимально значущої участі в освітньому 
процесі дітей з особливими освітніми 

потребами. Такі діти потребують 
спеціального обладнання, тому вчитель 
повинен знати про додаткові потреби дітей 
з  особливими освітніми потребами, щоб 
здійснювати зміни в освітньому середо-
вищі. Заступники директорів (80 %) 
зазначили, що у закладах освіти, де вони 
працюють, навчаються діти з особливими 
освітніми потребами. Задля їх комфорт-
ного перебування у досліджених закладах 

ресурсні кімнати, ігрові зони, пандуси, 
місця для індивідуальних занять. 

Упровадження принципів концепції є 
ефективним механізмом покращення 
якості освіти учнів початкової школи, проте 
погоджуються   з    цим    твердженням  55 %  

створення умов для саморозвитку й 
самовираження учнів (100 %). 

Більшість (65 %) заступників директорів 
досліджуваних закладів освіти висловили 
позитивне ставлення до нової системи 
вимірювання й оцінювання результатів 
навчання учнів 1-4 класів.  

Учителі, на думку всіх опитаних 
представників адміністрації, працюють над 
формуванням таких ключових компетент-
ностей учнів, як спілкування державною 
мовою, математична грамотність, 
компетентності у сфері природничих наук і 
технологій, інформаційна компетентність, 
соціальна, громадянська компетентності, 
загальнокультурна грамотність, екологічна 
грамотність, здоровий спосіб життя.  

Заступники директорів вважають, що всі 
учителі початкових класів закладів освіти 
приділяють достатню увагу розвитку 
творчості учнів; 80 % – умінню висловлювати 

думку усно й письмово, логічному 
обґрунтовуванню власної позиції, умінню 
критично мислити, оцінювати ризики та 
приймати рішення; здатності працювати в 
команді;  40 % – ініціативності школярів, 
умінню конструктивно управляти емоціями, 
застосовувати емоційний інтелект. 

Серед компонентів концепції найбільш 
значущими для якісного навчання учнів 
представники адміністрації закладів 
одноголосно визначили педагогіку 
партнерства. Більшість опитаних заступ-
ників директорів (80 %) вважають, що  
вмотивований учитель, який має академічну 
свободу та свободу творчості, також сприяє 
підвищенню якості навчання учнів 
початкової школи. Надають перевагу 
компетентнісному підходу та наскрізності 
процесу виховання, який формує цінності, 
60 % респондентів (рис.1) 
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Таблиця 1  
Чинники, що  сприяють поглибленню обізнаності учителів у роботі 

за новим Державним стандартом початкової загальної освіти 

Варіант відповіді Кількість 

Курси підвищення кваліфікації у Сумському ОІППО. 100 % 

Засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів за-
кладу освіти за даною тематикою. 

89 % 

Інформація із офіційних сайтів  Міністерства освіти і науки України, 
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

90 % 

Участь у вебінарах. 63 % 

Семінари-навчання. 55 % 

Вивчення ключових змін в оновлених програмах початкової школи. 55 % 

Вивчення змісту засобів масової інформації. 20 % 

Індивідуальні методичні консультації. 10 % 

респондентів. 
Освітній процес у школі мають забезпе-

чувати кваліфіковані  вчителі, які обізнані з 
психолого-педагогічними та віковими осо-
бливостями учнів, володіють і використо-
вують у практичній роботі сучасні педагогі-
чні та інформаційно-комунікаційні техноло-
гії. На думку опитаних учителів, поглиблен-
ню їхньої обізнаності щодо  роботи за но-

вим Державним стандартом початкової 
загальної освіти і концепцією «Нова україн-
ська школа» найбільше сприяють курси 
підвищення кваліфікації при Сумському 
ОІППО, засідання методичного об’єднання 
вчителів початкових класів навчального 
закладу, вебінари, семінари-навчання 
(табл.1). 

Також виокремлено основні 
індивідуально-особистісні та професійно-
діяльнісні якості вчителів, які вони мають 
набути для успішного виконання стратегіч-
них завдань реформування початкової 
освіти. Із метою професійного 
самовдосконалення вчителі початкової 
школи проходять відповідні тренінги, 
зокрема, на курсах підвищення кваліфікації. 
Планують навчатися на курсах підвищення 
кваліфікації у Сумському обласному 
інституті післядипломної педагогічної освіти 
84 % учителів-респондентів. Розглядають 
можливість накопичення необхідної 
кількості годин за рахунок відвідування 
практикумів, курсів, тренінгів (у тому числі 
дистанційних), що проводяться громадсь-
кими та приватними організаціями, 30 % 
опитаних. 

Головними завданнями змін Держав-
ного стандарту початкової загальної освіти 
педагоги вважають  перехід від знаннєвої 
парадигми до компетентнісної (90 %), 
надання більшої свободи у діяльності 
вчителя (80 %), створення умов для 

розвиток зацікавленості та підвищення 
мотивації учнів у навчанні (70 %). 

Як вважають усі опитані вчителі, 
упровадження принципів концепції є 
ефективним для покращення якості освіти 
учнів початкової школи. На думку 78 % 
учителів досліджених закладів освіти, 
упровадження нового Державного 
стандарту зменшило навчальне наванта-
ження на учнів початкових класів. 

Усі вчителі початкових класів найбільшу 
увагу приділяють розвитку логічного та 
критичного мислення учнів, умінь 
вирішувати проблеми й оцінювати ризики, 
висловлювати власну думку усно та 
письмово, навчають правилам роботи в 
команді. Найменше уваги, як показало 
опитування, вчителі приділяють умінню 
конструктивного управління емоціями, 
навичкам застосування емоційного 
інтелекту, розвитку ініціативності. 

У своїй практиці всі опитані вчителі 
використовують інструменти педагогіки 
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спільні    суспільно  корисні  справи  (75%),  
відверті бесіди (59 %), особистий приклад  

(49 %), цікаві розповіді (38 %) (рис.2). 
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Рис. 2.  Інструменти педагогіки партнерства 

Педагогічні навчання батьків для 
підвищення їхньої обізнаності зі змістом 
концепції «Нова українська школа» та 
Державного стандарту початкової загальної 
освіти, за відповідями респондентів-
учителів, проводяться у досліджених 
закладах регулярно. Використовуються такі 
форми роботи з батьками, як батьківські 
збори,  індивідуальні зустрічі, онлайн-
консультації, про що повідомили усі опитані 
учителі. 

Розвиток сучасного освітнього процесу 
щодо формування компетентностей 
зумовлює перегляд основних підходів до 
оцінювання навчальних досягнень учнів. 
Стандартні тести, контрольні роботи, які 
здебільшого зосереджуються на тому, чого 
не знають чи  не вміють робити учні, 
відходять у минуле. На першому плані – 
методи та форми оцінювання, які 
акцентують на протилежному:  що знають і 
що вміють робити учні.  

Нову систему вимірювання й  
оцінювання результатів навчання учнів 56 % 
учителів досліджених закладів освіти 
вважають ефективною. Під час оцінювання 
учнів 89 % учителів використовують форму-
вальне оцінювання, дитяче портфоліо (79 %), 
самооцінювання учнями власного навчання 
та поведінки (44 % опитаних). 

Важливою запорукою якісного навчання 
учнів початкової школи, особливо 
першокласників, є створення відповідних 
умов для їхнього навчання та перебування у 
закладі загальної середньої освіти. Освітнє 
середовище у початкових класах, де 
відбувається основна навчальна діяльність 
молодших школярів, має бути безпечним 

місцем, де діти відчуватимуть себе 
захищеними.  

Усі класні кімнати досліджених закладів 
освіти, в яких працюють учителі з учнями, 
включають в себе осередок навчально-
пізнавальної та художньо-творчої 
діяльності, осередок учителя, місце для гри 
та відпочинку, куточок живої природи та 
бібліотечку для учнів. 

Зони відпочинку для учнів у класних 
кімнатах досліджених закладів загальної 
середньої освіти укомплектовані килимами 
для сидіння  (70 %), стільцями (50 %), лавами 
з м’яким покриттям (30 %), кріслами-пуфами 
(20 %), подушками (10 %). 

Осередки для гри учнів у класних 
кімнатах усіх досліджених закладів 
загальної середньої освіти облаштовані 
різними видами конструкторів, килимами та 
інвентарем для рухливих ігор. 

Нові стандарти освіти вимагають не 
лише наявності сучасної комплектації 
робочого місця кожного учня, а й 
поліпшення умов роботи вчителів за 
рахунок обладнання учительського 
осередку необхідними меблями, 
комп’ютерною та мультимедійною 
технікою. Як свідчать результати 
опитування вчителів-респондентів дослід-
ження, їхнє робоче місце у кожній класній 
кімнаті облаштоване столом  і стільцем, 
шафою для зберігання речей, комп’ютером 
або ноутбуком, принтером і сканером (95 
%). При цьому  70 % класних кімнат 
досліджених закладів обладнані 
інтерактивними дошками, а 30 % – 
сенсорними панелями. 
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Одним із ключових компонентів 
концепції є педагогіка партнерства, яка 
ґрунтується на взаємодії між усіма 
суб’єктами педагогічної діяльності. Тому,  
окрім педагогів, у моніторинговому 
дослідженні взяли участь 280 батьків учнів 
початкових класів. 

Як показало опитування батьків, 
ставлення більшості з них (89 %) до 
запровадження оновленого Державного 
стандарту початкової загальної освіти та 

концепції «Нова українська школа» є 
позитивним, лише 3 % респондентів 
негативно ставляться до інновацій в 
початковій освіті.  

У закладах загальної середньої освіти, 
які увійшли до вибірки дослідження, робота 
з батьками  щодо запровадження 
оновленого Державного стандарту  
початкової загальної освіти та Концепції 
«Нова українська школа» проводиться у 
різних формах, які наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Форми організації інформаційно-просвітницької роботи з батьками 

(за відповідями батьків учнів) 

Форми роботи Кількість відповідей (у %) 

Батьківські збори. 88 % 

Індивідуальні зустрічі. 64 % 

Онлайн-консультації. 46 % 

«Дні відкритих дверей». 16 % 

Семінари, тренінги, «круглі столи». 4 % 

Ставлення більшості (80 %) батьків учнів 
початкових класів до нової системи 
вимірювання й оцінювання результатів 
навчання учнів 1-4 класів є позитивним, але 
18 % негативно ставляться до нової системи 
оцінювання. 

У закладах освіти батьків активно 
залучають до обговорення навчання та 
розвитку їхніх дітей, про що зазначили 79 % 
анкетованих; про своє часткове залучення 
повідомили 16 % опитаних. 

Батьки (91 %) задоволені організацією 
освітнього середовища у класних кімнатах, 
де навчаються їхні діти; 84 % респондентів 
вважають, що в школах у повній мірі 
реалізуються рівні права дитини на освіту, 
та вони охоче співпрацюють із класними 
керівниками. Більшість опитаних вважають, 
що їхнім дітям вистачає часу на особистісну 
творчу реалізацію та рухову активність (54 % 
відповідей). Близько 72 % респондентів у 
повній мірі задоволені створеним 
сприятливим психологічним мікрокліматом 
в класі, умовами для фізичного та 

психоемоційного розвитку учнів початкової 
школи. Водночас 8 % опитаних батьків 
зазначили, що завдання вчителів початкової 
школи не завжди враховують індивідуальні 
особливості їхньої дитини, тому учням не 
вистачає часу на особистісну творчу 
реалізацію та рухову активність.  

Більшість опитаних батьків оцінили 
високим рівнем реалізацію принципів 
концепції в досліджених закладах загальної 
середньої освіти. Для отримання батьками 
необхідної інформації з питань нововведень 
у початковій школі у закладах освіти існують 
консультативні ресурси, а саме: сайти, 
виставки педагогічної літератури  (ними 
користуються  91 % опитаних). 

Як свідчать результати моніторингу, 
більшість опитаних батьків (65 %) 
отримували індивідуальну (педагогічну, 
психологічну) консультативну допомогу в 
закладах освіти щодо впровадження 
Державного стандарту  початкової 
загальної освіти та концепції «Нова 
українська школа». 
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І І Ї І
І І І

На виконання наказу Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації від 03.09.2019 № 512-ОД «Про 
проведення регіональних моніторингових 
досліджень у 2019-2020 навчальному році» у 
період з 02.03.2020 по 21.03.2020 у 
м. Ромнах і Краснопільській селищній раді 
було проведено моніторингове досліджен-
ня щодо сформованості соціальної 
компетентності учнів. 

Основна мета реформи загальної 
середньої освіти – перейти від школи знань, 
здебільшого теоретичних, до школи 
компетентностей. Критерієм ефективності 
освіти є успішність дитини у житті після 
школи, тому освітній процес є однією з 
найважливіших умов і механізмів соціалі-
зації індивіда. Інтегративною якістю 
особистості, яка дозволяє людині 
адекватно адаптуватися в соціумі, є 
соціальна компетентність, що відповідає за 
успішність побудованих особистістю 
соціальних відносин, починаючи з сімейних 
і завершуючи громадянськими. 

Мета моніторингу полягала в аналізі 
діяльності педагогів з формування 
соціальної компетентності учнів, стану 
сформованості соціальної компетентності 
школярів. 

Моніторинг був проведений  у  восьми 
закладах загальної середньої освіти. У 
дослідженні взяли  участь 589 респон-
дентів, із них: 85 учителів, 188 учнів 7-8-х 
класів, 173 учні 10-11-х класів, 145 батьків. 

Концепція «Нова українська школа» 
визначає модель випускника закладу 
загальної середньої освіти, у якій соціальна 
компетентність випускника є однією з 
основних.  На думку опитаних учителів, 
освітній процес у школі забезпечує 

ності: 29 % респондентів обрали відповідь 
«у повній мірі», 71 % – «скоріше так, ніж ні». 
Майже всі опитані батьки (98 %) згодні з 

цим твердженням. 
Соціальна компетентність учнів закладів 

загальної середньої освіти включає в себе 
такі компоненти: 

– когнітивний (знаннєвий) – містить 
знання про правила коммунікації, 
спілкування, співпраці з оточуючими; 
осмислення наявних у суспільстві 
соціальних норм і цінностей;  

– емоційно-ціннісний  – включає 
ставлення дитини до норм і цінностей, 
емоційне переживання й усвідомлення 
необхідності відповідати цим нормам і 
цінностям; усвідомленння себе як члена 
групи, ставлення до іншої людини (увага, 
співчуття, милосердя, допомога, 
толерантність тощо);  

– поведінковий – виявляється в умінні 
діяти відповідно до соціально прийнятих 
норм, у виборі способів спілкування та 
зразків поведінки, адекватних ситуації; 
вибір шляхів вирішення конфліктних 
ситуацій. 

Результати анкетування засвідчили, що 
майже всі педагоги (97 %) постійно навчають 
учнів: нормам етикету, правилам поведінки 
в суспільстві; правилам ведення діалогу, 
дискусії (83 %); розпізнавати негативні 
соціальні явища та протидіяти їм (77 %); 
критично оцінювати інформацію (74 %). 
Лише 26 % опитаних учителів навчають 
школярів розпізнавати маніпулятивні 
прийоми, 66 % роблять це час від часу. 
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Для того, щоб виховати життєво 
компетентних і соціально активних 
громадян, недостатньо вербальних 
методів навчання. Для формування 
соціальної компетентності вчителі 
використовують різні види діяльності:  69 % 
опитаних створюють навчальні ситуації, 
коли учні вимушені самостійно робити 
вибір, приймати рішення; 66 % 
організовують групову роботу; 54 % 
використовують діалогічні методи навчан-
ня, 51% – комунікативні (інтерактивні, 
проектні, ігрові) технології як умову 

активності та взаємодії учнів. 
Однією з перспективних освітніх форм і 

технологій розвитку соціальної компетент-
ності учнів є соціальна практика. Участь у 
конкретних соціальних проєктах сприяє 
прояву здібностей підлітків,  набуттю ними 
соціальних знань, опануванню необхідних 
для компетентної поведінки способів 
мислення та дії. Згідно з відповідями 
педагогів, 43 % часто залучають учнів до 
участі в соціальних проектах, 49 % роблять 
це час від часу (рис. 1). 
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Рис. 1. Форми роботи, які  використовуються  вчителями для формування в учнів 
соціальної компетентності 

Вирішальну роль у соціалізації 
особистості відіграє соціальна адаптова-
ність (усвідомлення свого «Я» як 
представника соціальної спільноти, уміння 
пристосовуватися до життя в суспільстві: 
успішно співіснувати, взаємодіяти з 
оточуючими, співвідносити свої інтереси з 
інтересами інших, ефективно виконувати 
різні соціальні ролі). Але у соціальному 
середовищі унікальність індивіда має 
зберігатися. Автономність вимагає від 
людини бути особистістю, відрізнятися від 
інших; мати та відстоювати власну позицію, 
протистояти небажаному впливу. 

У процесі соціалізації, з одного боку, 
суспільство впливає на особистість, з 
іншого, – особистість, виявляючи 
активність, впливає на соціальне 
середовище. Соціальна активність підлітка 
відображає ступінь спрямованості його 
здібностей, знань, навичок, прагнень на 
реалізацію нагальних власних інтересів, 
цілей, ідеалів. 

Учням 7-8-х класів була запропонована 
анкета «Вивчення рівня соціалізації 
підлітків» (методика І. Рожкової). Рівень 
соціалізації оцінювався за чотирма 
критеріями: соціальна адаптованість, 
автономність (самостійність),  соціальна 
активність, моральність (схильність дітей до 
гуманістичних норм життєдіяльності). 

Узагальнені результати опитування 
свідчать, що 80 % опитаних учнів 7-8-х класів 
мають середній рівень соціалізованості. За 
цифровими показниками вищим є рівень 
моральності (3,1 балів), а меншим – рівень 
соціальної адаптованості (2,6 балів). 
Середній бал соціальної активності учнів 
дорівнює 2,9; автономності – 2,7 бала. 

Згідно з самооцінкою школярів, 46 %  
опитаних мають високий рівень соціалізаціії 
за критерієм «моральність», 39 % – за 
критерієм «соціальна активність», але  27 % – за  
критерієм  «автономність (самостійність)» 
та 16 % – за 
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Рис. 2 .  Рівні соціалізованості учнів 7-8-х класів (за результатами самооцінки) 

Життєвий вибір особистості, побудова 
реальної моделі поведінки грунтується на 
ціннісних орієнтаціях. Ціннісні орієнтири 
виступають важливим чинником, який 
зумовлює мотивацію дій і вчинків 

класів, пріоритетними для них є такі 
життєві цінності: самореалізація, 
можливість займатися справою, що 
подобається (77 %); любов, щасливе життя 
в родині (76 %);  свобода, можливість 
вільного вибору способу життя (59 %).  При 
тому, варто зауважити, що цінності, пов’язані  з 
життям у соціальному середовищі (уміння 
налагоджувати стосунки з оточуючими, 
толерантність, соціальна відповідальність, 
активність у соціальному житті), менш важливі 
для учнів  10-11-х класів. 

Важливим аспектом соціалізації дитини 
є її самовизначення – виявлення, 
утвердження, захист особистісних 
цінностей, власної позиції у повсякденній 
взаємодії з іншими людьми. Наявність Я-
образу, збереження власного «обличчя», 
уміння відстоювати свої переконання та 
цінності – складова соціальної 
компетентності. Більшість учнів 10-11-х 
класів (66%) усвідомлюють себе 
особистістю, що не є схожою на інших; 56 % 
опитаних самостійно визначають свою 
думку; вони вважають, що стійкі до впливу 
оточуючих. 

Для формування соціально 
компетентної особистості необхідні певні  
якості, які визначають здатність особи 
успішно соціалізуватися, комфортно 
почувати себе в соціальному середовищі, 
що потребує певних психологічних якостей 
і соціальних навичок. Так, половина 
опитаних учнів 10-11-х класів відповіли, що 
не мають проблем з установленням 
контактів із незнайомими людьми;  14 % 
підлітків – важко  звикають до нових 
людей, а 3 %  – до змін (наприклад, перехід 
до іншого закладу загальної середньої 
освіти). 

У підлітковому віці провідним центром 
розвитку є особистісне самовизначення, 
самопочуття та самосприйняття себе як 
індивідуальності. З іншого боку, соціальна 
компетентність – це спроможність людини 
жити разом з іншими, уміння 
пристосовуватися, діяти в різних 
соціальних умовах. Складовою соціальної 
компетентності  є здатність особистості 
розв’язувати життєві проблеми, пов’язані з 
функціонуванням соціальних ролей, 
можливість змінювати свою поведінку 
залежно від ситуації. 

Учні 10-11-х класів розуміють 
необхідність існування для суспільства 
певних норм і правил поведінки (80% 
відповідей); чітко розрізняють і легко 
виконують різні соціальні ролі 71 % опитаних,  



20  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 (46), 2020 
_________________________________________________________________________________________

але решті респондентів удається  це не в 
повній мірі. За результатами самооцінки, 
80 % учнів уміють працювати в команді. 

Соціальна компетентність передбачає 
не тільки достатній рівень вміння будувати 
партнерські стосунки, здатність до 
кооперації на рівноправній основі, але і 
достатній рівень конформності, аби не йти 
врозріз із вимогами суспільства, інтересами 
оточуючих. Згідно з опитуванням, 60 % 
підлітків готові співвідносити власні 
потреби та інтереси з інтересами 
оточуючих;  лише 23 % завжди здатні 
підтримати рішення більшості та діяти 
відповідно до нього, навіть якщо це 
рішення не подобається. 

Толерантність – важлива якість людини, 
але існує небезпека перетворення  
терпимості  до поглядів, думок, поведінки 

іншої людини на конформізм. Конформізм 
можна розуміти як пристосування, пасивне 
прийняття існуючого порядку, пануючих 
думок особистості, а також відсутність 
власної позиції, некритичне слідування 
загальним поглядам, тенденціям, 
авторитетам,  пристосування, пасивне 
прийняття існуючого порядку речей, 
пануючої думки; поступливість людини 
реальному чи уявному тиску групи щодо 
прийняття нею невідповідних її 
переконанням групових соціальних 
настанов (норм, правил, стандартів) або 
деяких суджень як спосіб розв’язання 
внутрішнього конфлікту. Менше третини 
опитаних (30 %) у ситуаціях вибору діють на 
власний розсуд; 11 % учнів 10-11-х класів 
завжди обирають позицію більшості; 9 % – 
важко приймати самостійні рішення (рис.3). 

9%

11%

21%

54%

59%

71%

37%

30%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Бентежить необхідність

приймати самостійні

рішення

У ситуаціях вибору діють

як більшість

Намагаюсь уникнути

конфліктів, погоджуюсь з

іншими

Завжди Іноді Николи

Рис.3 Готовність учнів 10-11-х класів до соціальної автономності 

Формування соціальної компетентності 
потребує виховання у школярів уміння 
володіти своїми емоціями, певного 
емоційного ставлення до оточуючих. 
Більше третини респондентів (39 %) 
вважають, що уміють завжди керувати 
своїми емоціями; 4 % зазначили, що не 
намагаються цього робити, або їм це не 
вдається; 11 % учнів відповіли, що їх завжди 
дратує, коли співрозмовник не погоджу-
ється з їхньою позицією, ще 63 % не можуть 
стримати свої емоції з цього приводу час 
від часу. Лише половина респондентів 
(53 %) можуть спокійно, адекватно 

сприймати критику, визнавати свої 
помилки. Така ж кількість опитаних 
відповіли, що перш ніж критикувати, 
ображати когось, намагаються уявити себе 
на місці цієї людини; 10% ніколи про це не 
думають. Ці відповіді учнів 10-11-х класів 
свідчать про обмежений характер культури 
почуттів соціального плану. 

Соціальна компетентність – це інтегра-
ція не тільки особистісних якостей, 
емоційно-ціннісних орієнтацій, але й знань і 
сформованих на їхній основі умінь, навичок 
діяти у різних життєвих ситуаціях. 

і 
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Як було зазначено вище, формування 
соціальної компетентності передбачає 
наявність знань про правила співіснування в 
суспільстві, коммунікації, співпраці. 
Переважна більшість опитаних учнів 10-11-х 
класів переконані, що вони знають норми 
етикету, правила поведінки в суспільстві 
(82 % відповідей); правила ведення діалогу, 
дискусії (80 %); загальноприйняті норми 
моралі (61 %); як діяти в ситуаціях 
конфлікту, агресії, булінгу (66 %). 

Більшість опитаних учів (82 %) знають, 
що таке маніпуляція, 69 % можуть 
розпізнати ситуацію, коли ними 
маніпулюють; більше  половини (57 %) 
відповіли, що ніколи не піддаються спокусі 

реклами, впливу переконань оточуючих. 
Однак, 43 % зізнаються, що не завжди здатні 
чинити опір небажаному зовнішньому 
впливу.   

Анкетування учнів 10-11-х класів 
показало, що сутність соціальних цінностей 
усвідомлюється, але не завжди 
проявляється у поведінці. Лише 53 % 
респондентів  можуть бути привітними з 
людьми, які їм не подобаються; 23 % здатні 
підтримати рішення більшості та діяти 
відповідно до нього, навіть якщо воно їм не 
подобається; 11 % опитаних завжди та 61 % 
іноді важко погоджуються з позицією іншої 
людини (рис.4). 
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Рис. 4 Сформованість поведінкового компонента соціальної компетентності  
в учнів 10-11-х класів 

Одним із найважливіших чинників 
соціального розвитку учня є соціальна ак-
тивність, яка одночасно виступає умовою 
формування особистісних соціальних яко-
стей і результатом реалізації соціальної 
компетентності, показником успішної 
соціалізації особистості. Учні в умовах 
соціальної практики постають як активні 
суб’єкти життєдіяльності, особи, які  ре-
алізують свої потенційні можливості, учать-
ся самостійно діяти,  приймати  рішення та 
відповідати за їхні наслідки.  

Більшість опитаних учнів 10-11-х класів 
усвідомлюють себе активним членом сус-
пільства; цікавиться подіями, які відбува-
ються в суспільстві. Але  третина опитаних 
(31 %) ніколи не беруть участі у громадській 
діяльності, проєктах доброчинності, волон-

терському русі тощо. Учнівське самовряду-
вання, яке є традиційною формою розвитку 
соціальних навичок у школі, цікаве для 36 % 
опитаних. 

Агентами первинної соціалізації дітей є 
батьки. Саме сім’я несе основне наванта-
ження у формуванні особистості молодої 
людини. У сім’ї дитина набуває перший до-
свід спілкування, формування особистісних 
якостей, пізніше – ціннісних орієнтацій, 
соціальних установок, навичок самоконтро-
лю та відповідальності. Більшість батьків 
(74 %) вважають, що учні готові до життя в 
суспільстві; решта обрали відповідь «важко 
відповісти».  

Опитані батьки  зазначили, що підлітки 
здатні до співпраці, роботі в команді (94 % 
відповідей).   Батьки   (91 %)   відмітили,   що  
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підлітки розуміють необхідність обирати 
різні стилі, тон у спілкуванні відповідно до 
ситуації. На думку переважної більшості 
батьків (89 %), підлітки легко налаштову-
ються на спілкування з людьми, не мають 
труднощів у порозумінні з оточуючими, 
проте лише половина  учнів упевнені в 
цьому. Три чверті батьків (74 %) відповіли, 
що їхні діти готові співвідносити власні по-
треби з інтересами оточуючих, йти на ком-
проміс, 60 % підлітків згодні з цим. Важко 
звикають до незнайомих людей, на думку 
батьків, 6 % дітей; це удвічі менше за 
відповідями самих підлітків.    

Соціально компетентна людина здатна 
розуміти негативні соціальні явища та про-
тидіяти їм. Більшість  батьків (74 %) та учнів 
(66 %) зазначили, що знають, як діяти в кон-
фліктних і ситуаціях агресії, булінгу тощо. 
Близько половини батьків (43 %) відповіли, 
що в ситуаціях вибору учні діють як біль-
шість; 40 % із них упевнені, що учні можуть 
розпізнати ситуацію, коли ними маніпулю-
ють; 43 % не знають відповіді на це питання. 
Майже третина батьків (31 %) вважають, 
що учні легко піддаються спокусі реклами, 
впливу переконань оточуючих (рис. 5). 
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Рис. 5 Здатність учнів протидіяти негативним явищам  

Отже, соціалізація особистості, 

процес складний і багатогранний, в якому  

беруть участь усі суб’єкти соціуму: сім’я, 
школа, позашкільні заклади освіти, суспіль-
ні організації тощо. 

І ІЇ І І
І Ї І

Здоров’я дітей – головна мета нашого 
суспільства. За визначенням Всесвітньої 
організації охорони здоров'я, здоров’я – це 

не тільки відсутність хвороб, а й стан 
повного фізичного, духовного та 
соціального благополуччя. 
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Сучасна система освіти має на меті 
виховання здорової особистості, яка дбає 
про своє здоров’я та здоров’я оточуючих, 
прагне вести здоровий спосіб життя і 
формувати його в молодого покоління. 
Водночас спостерігається значне погіршен-
ня стану здоров’я дітей. Більш тривожними 
стають результати медичних досліджень. 
Кількість абсолютно здорових дітей 
знизилась за останнє десятиріччя з 23 % до 
15 %, збільшилася кількість дітей з 
хронічними захворюваннями. 20-27 % дітей 
вважаються часто хворіючими. За 
статистикою, у наш час велику групу 
становлять діти, які знаходяться «між 
здоров’ям і хворобою». Ритм і стиль 
сучасного життя залишає все менше 
можливостей для збереження та 
укріплення здоров’я, тим більше, що в 
нашій ментальності взагалі не закладене 
прагнення до збереження та укріплення 
здоров’я. 

Погіршення стану здоров’я дітей 
дошкільного віку в нашій країні стало не 
тільки медичною, але і серйозною 
педагогічною проблемою. 

Це зумовлює актуальність питань 
збереження та зміцнення здоров’я дітей, 
забезпечення повноцінного фізичного 
розвитку дітей, формування основ 
здорового способу життя з наймолодшого 
віку [1]. 

Цілком правомірно в публікаціях 
вітчизняних вчених І. Беха, А. Богуш, 3. Пло-
хій, Т. Поніманської наголошує-ться, що 
система цінностей, зокрема здоров’я, 
становить базову основу особистості. 

Вітчизняні та зарубіжні теоретики та 
практики вважають, що здоров’я 
індивідуума лише на 50% залежить від 
різних зовнішніх чинників. Зокрема, таких: 
– готовності батьків передати здоров’я 

своїй дитині у внутрішньоутробний 
період її розвитку, а потім формувати 
здоров’я малюків після народження; 

– екологічного середовища; 
– здоров’язбережувального простору, у 

якому врівноважуються вроджені 
адаптивні здатності дитини та змінне 
середовище; 

– рівня компетенції дорослих щодо 
формування, збереження, зміцнення та 
відновлення здоров’я дітей. 

Інші 50% здорового стану дитини 
залежить від того, як вона розуміє, що таке 
здоров’я та здоровий спосіб життя [4]. 

Крім того, наростає протиріччя між 
потребами дітей і виховними засобами, що 
використовуються в педагогічному процесі, 
між інтенсифікацією освітньо-виховного 
процесу в навчальних закладах з одним із 
головних обмежувальних чинників – 
недостатнім фізичним та психологічним 
здоров’ям вихованців. Заміна розвива-
льних і оздоровчих напрямів роботи 
дошкільного навчального закладу освітніми 
та інформаційними створюють зону ризику 
для гармонійного розвитку дитини. 

 Дошкільний вік вважається найбільш 
важливим періодом у процесі формування 
особистості дитини. У цьому віці найбільш 
інтенсивно розвиваються різні здібності, 
формуються моральні якості, риси 
характеру. Саме в цьому віковому періоді 
закладається та зміцнюється фундамент 
здоров’я та розвитку фізичних якостей, 
необхідних для ефективної участі дитини в 
різних формах рухової активності. Це 
своєю чергою створює умови для 
активного формування та розвитку 
психічних функцій, інтелектуальних 
здібностей дошкільника.  

Отже,  назріла потреба переходу від 
етапу поінформованості дітей щодо 
способів збереження здоров’я до етапу 
формування у них культури здоров’я та 
стійкої мотивації щодо здорового способу 
життя. 

Крім державної здоров’язбережува-

льної політики, велику роль в охороні та 

зміцненні здоров’я людини відіграють її 

індивідуальні установки та орієнтири, які 

закладаються ще в дитинстві як батьками, 

так і педагогами. Тож важливо, щоб 

особистість навчилася усвідомлювати саму 

себе, зрозуміла, що здоров’я насамперед 

залежить від неї самої. А цьому також 

треба навчити [3]. 
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На жаль, у практиці роботи закладів 

дошкільної освіти спостерігається 

«забалакування» проблеми здоров’я. 

Розмов про здоров’я вихованців на 

педагогічних нарадах, семінарах, 

консультаціях часом навіть забагато. 

Майже щороку педагогічні колективи, 

плануючи свою роботу, визначають методи 

збереження здоров’я дітей чи 

запровадження нових здоров’язбережува-

льних технологій. Проте розробити струнку 

та зрозумілу комплексну технологію, 

спрямовану на творення здоров’я сучасної 

дитини дошкільного віку, непросто не лише 

вихователю-початківцю, а й досвідченому 

керівнику [2] . 

Існує такий педагогічний феномен: 

обговорюючи певну проблему, 

розглядаючи її зусібіч, людина знімає 

частину внутрішнього напруження, що 

виникло у зв’язку з цією проблемою. В 

результаті реальна діяльність щодо 

розв’язання складної проблеми підмі-

нюється розмірковуваннями на цю тему. 

Проте самими лиш роздумами та  

міркуваннями проблеми не розв’язати.  

здоров ’язбережувальна освіта. В її основі – 

ідея пріоритетності здоров’я суб’єктів 

педагогічного процесу як стержневого 

компоненту особистості, що дозволяє 

забезпечити оптимальну життєдіяльність 

педагога та вихованців. 

При тому актуалізується проблема 

щодо визначення змісту поняття 

«здоров’язбережувальні технології». На 

жаль, активне використання призвело до 

його спрощення, та ще гірше – до 

неправильного тлумачення. Згідно з 

українським тлумачним словником, 

«зберігати» означає тримати щось цілим, не 

давати йому пропасти, зникнути, або 

тримати що-небудь у певних умовах, 

оберігаючи від псування, руйнування. 

Отже, коли йдеться про збереження 

здоров’я, маємо на увазі, що воно вже є, 

але існує необхідність оберігати його від 

руйнування. 

 Здоров’язбережувальні технології 

роблять акцент на зовнішній чинник: 

створення сприятливих умов для 

збереження здоров’я дітей, навчання їх 

різних прийомів і способів його 

підтримання.  

Наступне поняття, що нерідко 

вживається як синонім попереднього, – 

«здоров’яформувальні технології». Це не 

синоніми. Термін «формування» походить 

від латинського formаге – утворювати. У 

тлумачному словнику дається таке 

визначення: «формування – надання певної 

форми, складання». Педагогіка широко 

використовує міжнаукове поняття 

«формування» – процес становлення 

людини як соціальної істоти під впливом 

усіх без винятку чинників: екологічних, 

соціальних, економічних, ідеологічних, 

психологічних тощо. Тоді здоров’я-

формувальні технології це – комплекс 

спеціально організованих цілеспрямованих 

заходів, що впливають на процес 

формування здоров’я особистості і 

пов’язані з визначеним періодом часу, 

тривалість якого залежить від конкретних 

створених умов. 

Здоров’яформувальні технологїі акцен-

тують увагу на внутрішньому чиннику: 

створення умов для розвитку навичок 

саморегуляції, пробудження внутрішньої 

потреби бути здоровим, оволодіння 

методами збільшення внутрішніх ресурсів 

та потенціалу. 

Є ще одне поняття, зміст якого варто 

з’ясувати. 

Здоров’ярозвивальні технології – 

комплекс заходів, який реалізується на 

основі  особистісно  розвивальних ситуацій,  

завдяки   яким   діти    набувають     навички  
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Створені ситуації мають передбачати 

активну участь самої дитини в освоєнні 

культури людських відносин, у формуванні 

досвіду здоров’ятворення, який 

набувається завдяки поступовому 

розширенню сфери спілкування та 

діяльності дошкільника, розвитку його 

саморегуляції, становленню самосвідо-

мості й активної життєвої позиції на основі 

виховання та самовиховання, формуванню 

відповідальності за своє здоров’я, життя і 

здоров’я інших людей, доброзичливого 

ставлення до дітей і людей із фізичними та 

психічними вадами. Дитина має зрозуміти 

значення рухової й трудової діяльності у 

зміцненні здоров’я, подовженні життя 

людини. 

Здоров’ярозвивальні технології роблять 

акцент і на зовнішній, і на внутрішній 

чинник: вихователь є своєрідним 

транслятором знань, умінь і навичок 

здорового способу життя; форма передачі 

знань – научіння, практичний досвід. 

Науковці пропонують об’єднати ці три 

види технологій єдиним узагальнюва-льним 

поняттям – здоров’яутворювальні 

технології. 

Здоров’яутворювальні технології – 

складний феномен, що об’єднує 

здоров’язбережувальні, здоров’яфор-

мувальні та здоров’ярозвивальні техно-

логії. 

Здоров’ятворення – активний процес 

нескінченного розвитку, вдосконалення та 

самореалізації [2]. 

 

Створення здоров’язбережувалього 

середовища для дошкільника є домінантою 

діяльності кожного закладу. Слід зазначити, 

що здоров’язбережувальне середовище 

неможливе без упровадження здоров’яут-

ворювальних технологій. Це два 

взаємопов’язані  процеси.  До них належать 

усі   педагогічні   технології,  які  не  шкодять  

Приклад здоров’яутворювальних технологій  в закладах дошкільної освіти 

В 
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здоров’ю та формують культуру здоров’я 

дитини. Характерними особливостями та-

ких технологій є: створення сприятливих 

умов розвитку; оптимальна організація 

освітнього процесу; раціонально організо-

ваний руховий режим. 

Використання здоров’яутворювальних 

технологій може підвищити результатив-

ність освітнього процесу, сформує у педа-

гогів і батьків ціннісні орієнтації, спрямовані 

на збереження та зміцнення здоров’я дітей. 
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Д. БОНДАРЕНКО, О. ВІТЕР 

Базовий компонент дошкільної освіти 
України [1] в лінії «Дитина в сенсорно-
пізнавальному просторі» передбачає 
сформованість словесно-логічного мислен-
ня. Оскільки гра є провідною діяльністю 
дошкільників, базовий компонент передба-
чає активне відтворення особистих 
життєвих вражень у словесних іграх. Щодо 
монологічної компетенції, то дитина 
висловлює зв’язні самостійні оцінні 
судження стосовно різних явищ, подій, 
поведінки людей, героїв художніх творів; 
виявляє словесну творчість у різних видах 
мовленнєвої діяльності. 

Завданням педагога у роботі з 
дошкільником є вирізнення специфіки 
образу літературного мистецтва, визначен-
ня простих аналогій між змістом 
художнього твору і життям. Результатом 

освітньої роботи лінії «Дитина у світі 
культури» також має стати творче 
застосування художньо-мовленнєвого 
досвіду у самостійно вигаданій казці, 
творах інших літературних жанрів. 

Зміст літературної освіти у компоненті 
прописаний досить чітко, що допомагає 
педагогам у подальшому з формуванням 
компетенцій. Дитина має навчитися 
відтворювати зміст поетичного та 
прозового твору, а для цього має пережити 
багаторазове відтворення різножанрових 
творів. Дошкільник має також 
ідентифікувати почуття та вчинки 
персонажів із власними, що передбачає 
аналіз почутих художніх творів.  Висловлен-
ня особистої позиції щодо вчинків героїв – 
це етап особистісного осмислення. 
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Робота з частинами тексту (коли 
дитина вирізняє зачин, основну частину, 
кінцівку, повтори в казці, оповіданні) 
передбачає поділ художніх творів на 
структурні частини та роботу з ними. 
Визначений у документі переказ 
українських народних казок і застосування 
усної народної творчості реальному житті 
знову ж наводить нас на думку про 
щоденне використання художньої 
літератури в освітньому процесі дошкіль-
ного закладу освіти. Окрім того, дітям 
потрібно привити любов то творів, оскільки 
старший дошкільник має виявляти творчу 
активність, інтерес до літературних творів, 
а також самостійно інтегрувати в них 
елементи інших мистецьких діяльностей.  

Художня література здавна і батьками, і 
педагогами сприймається як скарбниця 
культури, як джерело знань і емоційних 
вражень. Проте сучасна дитина змалку 
налаштована на сприйняття візуальних 
образів, має потребу у  комп’ютерній 
«картинці», через яку сприймає світ легко 
та швидко. Педагогам, батькам, 
психологам важливо пам’ятати про те, що 
ми разом із дітьми живемо в епоху 
інформатизації, коли головне не розум і 
розвиток словесно-логічного мислення, а 
доступність інформації. Окрім того, 
безперервні війни (реальні, інформаційні, 
війни з епідеміями) продукують агресію, і 
духовність, на жаль, поступається викликам 
сьогодення. Украй важливою залишається 
проблема виховання, визначення його 
змісту і засобів здійснення. Тому й 
актуалізується питання використання 
художньої літератури як віками перевіре-
ного джерела розвитку словесно-логічного 
мислення. 

«Словесно-логічне мислення за своєю 
природою є понятійним» [2, с.28]. 
Передумови для розвитку логічного 
мислення, засвоєння дій із словами, 
числами, як зі знаками, що замінюють 
реальні предмети і ситуації, виникають 

ням знакової функції свідомості. На цьому 
етапі дитина починає розуміти, що предмет 
можна позначити, замінити іншим 
предметом, малюнком, словом. Однак 

вона ще довго може не застосовувати 
слово для розв’язання самостійних 
мислительних завдань. 

«Словесно-логічне мислення – 
мислення, що втілюється у поняттях, 
логічних конструкціях із застосуванням 
мовних засобів» [2, с.30]. 

Наочно-дійове та наочно-образне 
мислення тісно пов’язані з мовленням, за 
допомогою якого дорослі керують діями 
дитини, ознайомлюють її з практичними та 
пізнавальними завданнями, пояснюють 

ня дитини, коли вони ще тільки 
супроводжують практичну дію, не 
випереджають її, сприяють усвідомленню 
нею процесу та результату цієї дії, 
допомагають у пошуку шляхів розв’язання 
завдань. Зростає роль мовлення з набуттям 
планувальної функції, коли дитина, 
здається, думає вголос. Однак і на цьому 
етапі вона користується у своїх 
мислительних діях не словами, а образами. 
Мовлення відіграє допоміжну роль [2, с.31]. 

Р. Павленків чітко визначає етапи 
розвитку мислення: у психічному розвитку 
логічне мислення є наступним етапом після 
образного, на основі якого забезпечує 
розв’язання більшої кількості завдань, 
засвоєння наукових понять. Проте 
педагогічним працівникам, що працюють з 
дітьми, варто розуміти: без розвинутих 
образних форм засвоєння логічного 
мислення буде неповноцінним.  

Після появи логічного мислення образне 
не втрачає своєї значимості, оскільки 
використання образів дитиною не втрачає 
ролі у розвитку дитини. Образне мислення 
є джерелом творчості, функціонування 
інтуїції, без якої не обходяться наукові 
відкриття. Воно максимально відповідає 
умовам життя і діяльності дошкільника, 
завданням, які доводиться йому розв’язу-
вати у грі, малюванні, конструюванні, 
спілкуванні [2, с.42]. 

На нашу думку, чітке визначення понять, 
серед яких і словесно-логічне мислення, 
допоможе   в    подальшій   роботі педагогів.  
І. Любченко [3, с.18] узагальнює кваліфі-
каційні показники і вказує на те, що за 
характером    і   змістом   завдань    мислення  
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кваліфікують   у  такий  спосіб.   За   формою 
відображення дійсності: 
– наочно-дієве мислення; 
– наочно-образне мислення; 
– словесно-логічне (абстрактне) мислення. 

За характером проблем, що 
розв’язуються: практичне і теоретичне 
мислення. За ступенем новизни одержа-
ного продукту: творче мислення, репродук-
тивне мислення. За часовим показником: 
інтуїтивне та деструктивне. За впливом на 
емоції: позитивне та негативне.  

У словнику психологічних термінів 
логічне мислення визначається як «вид 
мислення, сутність якого полягає в 
орієнтуванні поняттями, судженнями і 
висновками з використанням законів 
логіки» [4]. Починати формування простих 
логічних дій (прийомів мислення) можна 
вже у 3-4-річної дитини (звичайно, на 
відповідному матеріалі та відповідними 
віковим особливостям методами), і тоді до 
6-7-річного віку вони можуть бути 
сформовані на високому рівні. Період 
дошкільного та молодшого шкільного віку є 
найбільш чутливим і психологічно сприятли-
вим для того, щоб стимулювати й 
розвивати прості дії. Надалі наявність цієї 
бази допоможе організувати спеціальну 
роботу по формуванню складених логічних 
операцій: навчанню міркуванням і спосо-
бам доказу в середній шкільній ланці.  

За С. Рубінштейном [5], розумовий 
процес є актом, спрямованим на вирішення 
певної задачі, поява якої має мету і умови. 
Мислення починається з проблемної 
ситуації, яка своєю чергою має потребу 
зрозуміти. При цьому рішення задачі для 
дитини є зрозумілим завершенням розумо-
вого процесу, а не вирішення та 
недосягнення мети. Сприймається, частіше, 
як невдача. З динамікою розумового 
процесу пов’язане емоційне самопочуття 
суб’єкта, напружене на початку і 
задоволене в кінці. 

Художнє мислення, наявність порівнянь 
і метафоризація побаченого доводить 
існування образного мислення. Образне 
мислення психологами виокремлене у 
самостійний вид. 

Алгоритм здійснення розумової роботи є 
таким: проблема чи проблемна ситуація        
 акт мислення          розумова робота. 

Поява проблем, тобто завдань, з яким 
має впоратися дитина, є або природньою 
(щоденна практична діяльність), або ж 
створюють штучно. До штучних перешкод 
(проблемних ситуацій) можна віднести 
навчальні, ігрові завдання тощо. І у 
першому, і у другому випадку завдання 
виступає як об’єкт, предмет розумової 
діяльності людини. Частіше за все ще не 
виокремлений предмет, а ціла предметна 
ситуація. 

Розвиток словесно-логічного мислення 
пов’язаний безпосередньо з розвитком 
операцій мислення. Алгоритм розвитку 
словесно-логічного мислення такий: 
діагностика рівня словесно-логічного 
мислення визначення рівня розвитку 
окремих логічних операцій  і мислення в 
цілому    складання програми розвитку, де 
підібрані вправи спрямовані на розвиток 
усіх логічних  операцій з акцентом на 
найменш розвинені. 

При виконанні вправ на розвиток 
словесно-логічного мислення  необхідно 
дотримуватися таких принципів: 
– умова вправи читається спокійно і чітко, 

дитину необхідно попросити запам’ята-
ти її; 

– дитина має повторити умову вправи 
уголос, якщо зрозуміла їх; якщо ж 
дитина не зрозуміла умову, то першу 
вправу виконуєте разом; 

– дитина виконує завдання, при цьому 
говорить вголос, як виконує його і що 
виходить у результаті; 

– після виконання вправи підбивається 
підсумок: чи вдалося виконати  всі умови 
вправи, з якими труднощами дитина 
зіткнулася під час виконання, яким 
чином вони були вирішені. 
З урахуванням складових операції 

словесно-логічного мислення можна 
визначити, твори яких саме жанрів є 
найефективнішими у процесі формування 
цих складових (таблиця 1) . 
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Таблиця 1. 
Розвиток словесно-логічного мислення різножанровими 

 художніми творами 

Жанр художньої літератури Операції словесно-логічного 
мислення 

Лексична робота 

Жартівливі, народні, автор-
ські, віршовані казки. 

Історичні образи, нові слова, 
фразеологічні вирази, уточ-
нення значення слів. 

Узагальнення, аналогія, кла-
сифікація. 

Історичні, природничі, суспі-
льні, життєві  оповідання. 

Точні ознаки, образи героїв, 
характеристики, вчинки та 
дії. 

Загальна обізнаність, здат-
ність до абстрагування. 

Лірика, вірші різних жанрів 
(жартівливі, ігрові). 

Засвоєння художніх засобів. Аналогія. 

Метафоричні, порівняльні 
загадки. 

Точні художні образи, вжи-
вання різних частин мови. 

Абстрагування. 

Прислів’я, приказки, фразео-
логізми. 

Розуміння переносного зна-
чення. 

Узагальнення, аналогії, абст-
рагування. 

Тексти народних ігр. Дієслова, займенники, числі-
вники засвоєння значення й 
активне вживання. 

Класифікація, узагальнення. 

Отже, читання та переказ літературних творів дітям є важливим засобом як розвитку 
мовлення, так і їхнього естетичного виховання.  
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І І Ї І І
І І

Л. МІЩЕНКО  

Процес реформування освіти в Україні 
виводить творчість на одне з провідних 
місць у системі цінностей як вищої духовної 
потреби та надає розвитку творчих 
здібностей одного із пріоритетних значень 
серед сучасних завдань освіти. Перед 
педагогічною наукою та практикою постає 
завдання пошуку найбільш ефективних 
шляхів реалізації творчого потенціалу 
особистості людини в період її зростання. 
При тому, психолого-педагогічні дослід-
ження переконливо доводять:  дошкільний 
вік є сенситивним щодо розвитку творчих 
здібностей особистості. 

Шалені темпи розвитку інформаційних 
технологій спонукають сучасних батьків (а 
на їхнє прохання й педагогів) до 
пріоритетного спрямування педагогічних 
зусиль на розвиток інтелектуальних 
здібностей дітей. Унаслідок штучно 
створених умов для надмірної 
інтенсифікації лівопівкульного мислення 
дитина поволі втрачає властиву їй від 
природи емоційність. Однак відомо, що 

 
У Базовому компоненті дошкільної 

освіти закладено компетентнісний, 
особистісно-орієнтований, діяльнісний, 
інтеграційний підходи до організації 
освітньої діяльності. І його першорядним 
завданням є створення умов для 
формування творчої, життєвокомпетентної 
особистості, здатної реалізувати власний 
потенціал у сучасному суспільстві [1].   

Проте знаннєва складова в освіті дітей 
дошкільного віку залишається пріоритет-
ною, і це відбувається з двох причин.  

По-перше, в сучасному українському 
суспільстві склалася тенденція до 
форсування розвитку інтелекту дитини в її 
підготовці до навчання в школі, починаючи 
з раннього віку. Зростає кількість батьків, 

які замовляють для своєї дитини навчання 
арифметиці, іноземним мовам, читанню, 
логічному мисленню. Штучне прискорення 
інтелектуального розвитку дитини відбу-
вається за рахунок мінімум двох аспектів: 
інтенсифікації навчання навичкам, для яких 
дитина природно дозріє пізніше, та 
ігнорування специфічних дитячих видів 
діяльності. Свідоме ігнорування доросли-
ми, таких специфічних дитячих видів 
діяльності,  як гра, малювання, викликано 
надмірною регламентацією життя дитини, 
дефіцитом часу, дилетантським недооціню-
ванням її вікових особливостей. Означене 
негативно впливає на розвиток емоційної 
сфери, сприйняття, уяви, мови, творчості 
дітей. 

По-друге, організований освітній процес 
у закладах дошкільної освіти здебільшого 
спрямований на пріоритет у вирішенні 
технічних завдань щодо виконавчої 
вмілості, результатом якої є якісний 
продукт образотворчої діяльності, танців, 
співу тощо. Так, на заняттях із малювання 
педагоги навчають поетапному створенню 
визначеними матеріалами та регламенто-
ваними способами «правильного» 
зображення, що фактично є репродукцією 
зразка вихователя. Таке дидактизування 
процесу малювання майже ігнорує дитячі 
почуття, фантазію, творчість, які формують 
фонд головних цінностей у розвитку 
дошкільника. Зазначений підхід справед-
ливо заслуговує на назву псевдо-
навчального. Вікові особливості 
дошкільного дитинства (емоційно-чуттєве 
сприйняття, уява, синкретичність, здатність 
до анімізму, потреба в дослідництві) є 
ресурсом вікової обдарованості, 
залишаються незатребуваними, що в 
результаті гальмує розвиток дитини. Це те, 
що відрізняє  її від техніки,  те, що  зрештою  
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допоможе їй залишитися людиною. Тому 
сьогодні особливого значення набуває 
розвиток емоційного інтелекту. 
Неймовірним потенціалом впливу на 
емоційну сферу володіє мистецтво [3]. 

Мистецтво – це насамперед творчість, 
пізнання й відображення світу через емоції 
та почуття.  

Чому ж у традиційній дошкільній освіті 
перевагу віддають формуванню технічних 
навичок, наслідуванню зразка, а не вільній 
творчості й емоційним переживанням? 

Результати наукових досліджень щодо 
мистецької освіти дошкільників дали змогу 
виявити їхню спрямованість на формування 
технічних навичок на основі наслідування й 
тренування. Це призводить до створення 
технічно якісного, але шаблонного 
продукту, в якому немає місця для 
індивідуальних проявів емоційно-чуттєвої 
сфери дитини. 

Враховуючи  сучасні дослідження 
(Ф. Барб-Галль, В. Діхти-Кірфф, Л. Шульги, 
інших науковців), пропонуємо синергети-
чний підхід до організації мистецької освіти 
дітей дошкільного віку. 

У чому полягає синергетичний підхід? 
Поєднання різних видів і форм 
мистецької освіти. 
Використання художніх і нетрадиційних 
матеріалів. 
Відмова від поділу занять на малювання, 

ліплення й аплікацію, оскільки образотво-
рення передбачає ініціативу дітей та опору 
на власні бажання у виборі матеріалів [2].  

Вживання в роботі з дітьми поряд зі 
звичним для них терміном «малювання» 
поняття «живопис», що не лише звучить під 
час художньо-педагогічного спілкування за 
картиною, а й позначає процес створення 
дітьми власних образів довкілля як спосіб 
самовираження за допомогою фарб та 
інших матеріалів. 

Синергетичний підхід у мистецькій 
освіті сприяє пробудженню особистісного 
потенціалу та здібностей дітей дошкільного 
віку, розвитку їхнього емоційного 
інтелекту, ініціюванню ними індивідуальних 
освітніх траєкторій і шляхів особистісного 
розвитку, процесу самотворення. 

Саме тому на мистецьких заняттях 
мають бути створені умови для 
поступового опанування (розвитку та 
контролю) особистістю власних емоцій, 
руху від пізнання своїх зовнішніх проявів до 
осягнення свого внутрішнього світу. Умови, 
які допомагають розвинути здатність 
дитини до усвідомлення своїх внутрішніх 
глибинних прагнень, уміння викликати в 
себе позитивні емоційні стани, відчуття, 
переживання та відтворити їх у 
художньому образі. 

Основою мистецької діяльності 
(образотворчої, музичної, сценічної) є уява, 
тобто психічний процес, що потужно 
впливає на розвиток особистості загалом 
та її творчих здібностей зокрема [5].   

Важливо пам’ятати: реалізація впливу 
мистецтва на почуттєву сферу можлива 
лише за умови, що пріоритетними в 
мистецькій освіті є не теоретичні й технічні 
орієнтири, а емоційне та чуттєве 
сприйняття. 

По-перше, педагогам варто усвідомити, 
що дитина має право експериментувати, 
самостійно освоювати різні художні 
матеріали, знаходити способи передачі 
образу в малюнку, ліпленні, аплікації, співі, 
музично-ритмічних рухах, за допомогою 
пантоміми, міміки тощо. 

По-друге, розвиток творчих здібностей 
відбувається ефективніше за умови 
комплексної активізації всіх каналів 
сприймання: візуалного, аудіального, 
кінестетичного. 

По-третє, організація мистецької 

діяльності не може обмежуватися лише 

традиційними заняттями. У житті не існує 

предметного поділу. Наше життя 

«проживається» синкретично. З нього важко 

виокремити мовленнєву, пізнавальну, творчу 

діяльність [2]. 

Постає слушне питання: як же ввести 

дітей у цей цілісний світ? Як сформувати в 

них життєву компетентність? Предметна 

система в школі й занятійна система в 

закладах дошкільної освіти, на жаль, не 

працюють на розв’язання цього завдання. 
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Діти звикають до постійних вказівок з 
боку педагога, дорослого і губляться, коли 
доводиться щось зробити самостійно. 
Життя не пропонує готових зразків, схем, 
алгоритмів для кожного з нас. Ми всі 
приймаємо власні рішення. Саме тому 
спрямованість освіти на розвиток творчості 
є правильним орієнтиром у розв’язанні 
цього непростого завдання. За такого 
підходу освітній процес втрачає функції 
прямого наслідування, нав’язування 
способів дій дорослим. 

Дитина  має  право вибору, пошуку 
власного шляху образотворення. Вона 
проявляє своє особистісне ставлення до 
того, що пропонує педагог, і може 
погодитися або не погодитися з ним. 

Це створює труднощі для тих 
вихователів, які не можуть відірватися від 
конспекту, в арсеналі яких недостатньо 
цікавих для дитини видів діяльності та 
незвичних форм роботи. 

Відтак одне з важливих завдань 
педагога – створення умов, за яких перехід 
від одного виду діяльності до іншого був би 
невимушеним, ініціювався б дітьми. 

Які основні підходи до мистецької 
освіти дітей? 
Серед відомих на сьогодні підходів до 

мистецької освіти залежно від ролі в ній 
дорослого можна виокремити такі: 
педагогічний супровід, обмежене керівництво 
та цілеспрямоване навчання.  

Педагогічний супровід. 
Беручи за основу наукові погляди 

академіка І. Беха, пропонуємо два орієнтири 
супроводу мистецької діяльності дітей 
дошкільного віку: супровід-співробітництво 
та супровід-ініціювання. 

1. Супровід-співробітництво. 
Передбачається  спільне планування 

мистецької діяльності дитиною та 
дорослим, співтворчість, рефлексію. Цей 
підхід вимагає дій, необхідних для 
наступного самостійного розв’язання малю-
ком творчих завдань, пошуку шляхів 
реалізації задуму. Пріоритетним є прояв 
особистої позиції дитини, ініціативність 
творчого самовираження, акцент на 
власних унікальних якостях вихованців. 

2. Супровід-ініціювання. 

Цей підхід відомий із часів Сократа. 
Його суть точно  сформулювала М. Монтес-
сорі: «Допоможи мені зробити це самому, 
нічого не роблячи за мене, спрямуй у 
потрібне річище, підштовхни до рішення, а 
все інше я зроблю сам». 

Такий супровід передбачає спільний 
аналіз умов, необхідних для мистецької 
діяльності. Наприклад, дорослий звертає 
увагу дітей на те, що наближається свято 
Нового року. Як створити святкову 
атмосферу? Шукаючи відповіді на це 
запитання, малята обов’язково згадають 
про декорування інтер’єру. А далі методом 
ланцюжка запитань (Чим прикрашати? Які 
матеріали варто використовувати? Чим можна 
замінити той чи інший матеріал? Що на що 
схоже?) педагог спонукає їх до ініціювання 
ідей стосовно прикрашання: розписування 
вікон, виготовлення витинанок, створення 
зимової композиції тощо. 

Наступний підхід – обмежене керівницт-
во. 

Фундатори й послідовники цього підходу 
(А. Бакушинський, К.Вентцель, В.Захарова, 
Ю. Полуянов, Є. Фльоріна та ін.) вважають, що 
дитяча образотворчість повторює шлях 
розвитку людства. Вони переконані: 
творчістю можна керувати, створюючи 
відповідне художнє середовище. 

А. Бакушинський розуміє під ке-
рівництвом творчістю надання дитині 
художньо-педагогічної допомоги в ході 
пізнання нею соціального й природного 
довкілля. При цьому він акцентує увагу на як 
найменшому втручанні у творчі наміри та дії 
малюка, збереженні «автономних цінно-
стей віку» і «способів сприйняття світу 
дитиною». 

Наступний – цілеспрямоване навчання. 

Прихильники цього підходу (Н.Ветлугіна, 

Н. Сакуліна, Н. Халєзова та ін.) наполягають на 
тому, що розвиток художньо-творчих 
здібностей залежить від сформованості в 
дитини репродуктивної й творчої уяви та 
оволодіння нею основами образотворчих 
знань [2]. 

За такої моделі освітньої взаємодії 
педагогу відводиться пріоритетна роль у 
формуванні в дошкільників умінь та навичок  

________________________________________________________________________________________ 
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образотворчої діяльності. 
Вільне образотворення – компроміс між 

традиційним і нетрадиційним підходами. 
Який же підхід до організації 

образотворчої діяльності дошкільнят 
обрати? 

Традиційний підхід у методиці 
образотворчої діяльності втілено у звичній 
для багатьох практиків системі покрокового 
відтворення дітьми зразка, репродукування. 

За умов використання нетрадиційного 
підходу на перший план висуваються не 
теоретичні й технічні орієнтири, а емоційне 
та чуттєве сприйняття дітьми мистецтва. 
Суперечливість такого розподілу зумовлює-
ться суб’єктивністю людського сприйняття. 
Те, що для когось є нетрадиційним, хтось 
інший може сприймати як традиційне, і 
навпаки. Наприклад, уведені  Л. Шульгою в 
освітній процес дитячих садків у 1990-х 
роках нетрадиційні техніки малювання 
зараз багатьма практиками сприймаються 
як такі, що стали традиційними, тобто 
звичними в дитячій образотворчій 
діяльності. 

Завдяки введенню іншого поняття – 
«вільне образотворення» – науковці 
спробували дійти  компромісу. 

Вільне образотворення передбачає 
відмову від прямого наслідування та 
копіювання дітьми нав’язуваних дорослим 
способів дій, натомість надання малятам 
можливості самостійно опановувати різні 
художні матеріали, експериментувати, 
знаходити власні способи передачі образу 
засобами живопису.  

Кожна дитина унікальна за своєю 
природою, проте часто втрачає 
неповторність, стаючи жертвою уперед-
жених, стереотипних дій з боку дорослих. 

Можна поділяти погляди Л. Парамонової 
та Л. Шульги стосовно того, що творча 
діяльність дитини завжди має пошуково-
орієнтовний характер, а тенденція до 
використання різних матеріалів і способів 
зображення надає їй інтегрованих 
властивостей. 

Враховуючи особливості дитячої 
творчості (за Л. Парамоновою), вважаємо, 
що в образотворчій діяльності дошкільнят 
мають поєднуватись різні види та форми, 
традиційні та нетрадиційні матеріали. 

Такий погляд співзвучний синергетич-
ному підходу, який сучасні науковці 
закладають у методологічний фундамент 
освіти. Прихильники цього підходу 
вважають, що безпосередньо навчити 
творчості неможливо, а можна лише 
сформувати здатність до неї [3].   

У мистецькій освіті, як і в освіті загалом, 
головне – орієнтуватися на дитину. 

У мистецькій освіті дошкільнят на 
формування базових якостей працюють 
різні засоби: музика, література, 
театралізована й образотворча діяльності. 
В образотворчій діяльності поряд із такими 
її значущими для дитини видами, як 
ліплення й аплікація, акцентується увага і на 
живописі як ефективному засобі 
формування базових якостей особистості. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

І І І
Ї Ї І

Т. БЛУЖАН 

Сьогодні перед закладами загальної 
середньої освіти поставлено відповідальне 
завдання – формувати людину нового типу: 
інтелектуальну, творчу, ініціативну. Така 
людина володіє не лише певним багажем 
знань, умінь і навичок, а й здатна активно 
включатись у демократичні процеси, що 
відбуваються в нашій країні; людина, яка 
вміє самостійно проектувати власне життя, 
активно діє у найважливіших моментах 
долі країни, свого колективу, висловлює та 
обстоює власну думку. Важливу роль у 
досягненні цієї мети відведено органам 
учнівського самоврядування.  

Їхня  діяльність визначена окремими 
положеннями нормативно-правових доку-
ментів: Декларацією прав дитини, 
Конвенцією про права дитини, законами 
України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», Державною національною 
програмою «Освіта» («Україна XXI 
століття»), Конвенцією виховання дітей та 
молоді в національній системі освіти, 
Концепцією громадянського виховання в 
умовах розвитку української державності, 
Основними орієнтирами виховання для 
учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчаль-
них закладів України. 

Учнівське самоврядування в системі 
виховної роботи в школі уможливлює 
створення належних умов для виявлення, 
підтримки та розвитку здібностей і 

обдарувань школярів, задоволення їхніх 
інтересів, духовних запитів, потреб у 
професійному визначенні. Воно уособлює 
демократичну та самодіяльну атмосферу, 
захищає й забезпечує права всіх учасників 
колективу, сприяє формуванню в них 
громадянськості, організаторських якос-
тей, виступає ініціатором у проведенні 
різних заходів. 

Важливою умовою у проектуванні 
учнівського самоврядування є  активність 
самих школярів через надання їм 
можливостей вибору шляхів моральної 
поведінки, самостійного вирішення 
найрізноманітніших життєвих проблем, 
самостійної організації процесу 
самопізнання та самореалізації. Тому в 
основу учнівського самоврядування 
покладено: 
– демократизацію та гуманізацію вихов-

ного процесу; 
– зв’язок виховання з реальним життям; 
– виховання особистості в колективі під 

час спільної діяльності; 
– повагу до особистості; 
– послідовність, систематичність і єдність 

виховних впливів; 
– відповідність віковим та індивідуальним 

особливостям учнів; 
– свідомість, самодіяльність і активність 

учнів. 
Головним в організації самоврядування 

https://konferenciazoippo2018.blog
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є гасло: самі вирішили, самі зробили, самі 
відповідаємо. Проте це не означає 
перекласти повністю обов’язки педагогів на 
учнів. Навпаки, це спроба розширити 
діапазон спільної діяльності учнів і педагогів 
– членів єдиного колективу, можливостей 
для їхньої співдружності, творчого пошуку 
й ініціативи; це засіб для учнів навчитися 
жити й працювати за законами 
демократичного суспільства. У процесі 
взаємодії підлітків між собою активізується 
процес розвитку їхньої творчості, 
відкривається простір для ініціативи, 
проявляються кращі риси характеру. 
Переживання успіху викликає в них ще 
більше зацікавлення, бажання творити. 
Значну роль при цьому відіграє приклад 
самих педагогів.  

Важливими умовами  плідної діяльності 
учнівського самоврядуванн є: 
– розуміння учнями й активом завдань, 
змісту й суті самоврядування; 
– уміння самостійно планувати, 
організовувати роботу, координувати 
зусилля різних ланок самоврядування, 
постійно здійснювати самоконтроль; 
– уміння враховувати, регулювати, 
аналізувати свою діяльність, об’єктивно її 
оцінювати; 
– пошук ефективних форм і методів 
діяльності органів самоврядування, творче 
використання досвіду інших шкіл; 
– співпраця з батьками у вирішенні спірних 
питань; проведення спільних заходів, 
загальних зборів учнів і батьків. 

Одним з різновидів діяльності учнів є 
самоврядування в класі. Відповідаючи за 
окремі розділи роботи класного колективу, 
беручи участь у діяльності активу класу та 
комісій, у чергуванні, учні організовують 
своїх товаришів на виконання певних 
завдань, беруть участь у плануванні, 
контролюють і перевіряють одне одного, 
організовують змагання, виховні заходи. В 
результаті вдосконалюється робота 
кожного з них, нагромаджується корисний 
досвід, складаються традиції.  

Там, де класний керівник розподіляє 
між учнями завдання, але сам виконує за 
них усю роботу, не можна налагодити 
діяльність справжнього самоврядування. 

Тому з моменту залучення дітей до роботи 
щодо організації життя свого класу права й 
обов’язки кожного активіста, кожної групи 
мають бути чітко сформульовані, роз’яснені 
всьому колективу.  

Спочатку потрібно докладно й точно 
інструктувати учнів, контролювати кожен 
крок їхньої практичної діяльності, вчасно 
підказувати правильні рішення. Завдання 
мають бути конкретними й лаконічними. 
Вимоги завжди мають відповідати 
реальним силам і здібностям учнів. 

Далі можна обмежитися тим, щоб дати 
саме завдання й не втручатися в процес 
його виконання. Лише після виконання 
проконтролювати роботу учнів. 

З часом учням можна буде доручити 
виконання комплексу робіт (проведення 
вечорів, підготовка до конкурсів, 
організація трудового десанту тощо), де 
потрібно, ураховуючи умови й обставини, 
діяти самостійно. 

Завдання класного керівника – 
допомогти учням побачити зв’язок між 
виконаною роботою та її кращими 
результатами. Кожному вихованцю 
необхідно відчути задоволення від 
результатів своєї роботи, усвідомити її 
користь. Лише тоді зміцніє в нього віра у 
власні сили, переконаність у необхідності 
своєї організаторської діяльності на 
користь колективу. Учні завжди відчувають 
потребу в оцінюванні своєї діяльності та 
поведінки. Заохочення викликає в них 
відчуття задоволення та прагнення до 
самовдосконалення. Проте кожне 
заохочення має бути педагогічно доцільним 
і відповідати суспільній значущості вчинків, 
починань, досягнутих результатів.  

Будь-який віковий період – особливий 
для формування якостей особистості й 
засвоєння інформації, необхідної для 
розвитку здібностей до самоврядування. У 
підлітковому віці учень намагається зайняти 
певну соціальну нішу серед однокласників, 
а тому з’являється необхідність 
орієнтуватися на організовану, 
співтовариську діяльність у групі. Така 
робота сприяє соціалізації та індивідуа-
лізації учня, підвищенню самооцінки, 
розширює   особистий   досвід,   дає   змогу  
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поповнити вихованцю інтелектуальний 
багаж шляхом обміну інформацією з 
обговорюваного питання в умовах 
рівноправного діалогу. Група створює 
модель керівництва, засновану на співпраці 
та партнерстві, де цілі, плани, форми та 
зміст роботи визначаються спільними 
зусиллями педагога й учнів. 

Учнівське самоврядування є однією з 
найбільш ефективних моделей залучення 
школярів до громадського життя. А тому 
варто дотримуватися принципу гласності й 
відкритості роботи органів самовряду-
вання: усі учні знають, де, коли, які питання 
обговорюються, можуть брати участь в 
обговоренні, пропонувати нове, оригіна-
льне, цікаве, впливати на життя колективу. 
Це сприятиме поглибленню демократизму 
в шкільному житті.  

З метою розвитку демократизму в 
учнівському самоврядуванні рекомен-
дуємо в закладах загальної середньої 
освіти: 
– практикувати взаємини між педагогами, 

учнями, адміністрацією, батьками на 
основі поваги до прав людини;  

– забезпечити прозору й налагоджену 
комунікацію, зокрема відкрито 
обговорювати наявні проблеми та 
виклики, події шкільного життя на основі 
діалогу; 

– виробляти спільне бачення і планування 
розвитку школи різними суб’єктами 
шкільного життя на підставі спільних 
цінностей;  

– переходити від управління до 
співуправління закладом освіти за участі 
всіх суб’єктів шкільного життя, 

створювати дієве самоврядування; 
– дотримуватися виборчого принципу при 

формуванні органів шкільного 
самоврядування;  

– створювати різноманітні можливості 
для реалізації свободи слова в школі 
(через Інтернет-сторінку школи, 
соціальні мережі, шкільні ЗМІ та ін.);  

– сприяти усвідомленій і поінформованій 
участі в житті школи учнів, а також 
батьків, учителів та інших зацікавлених 
суб’єктів;  

– будувати «відкриту школу», яка готова 
розбудовувати свій освітній потенціал у 
співпраці з батьками та громадою; 

– подавати особистий приклад: учителі, 
адміністрація школи, батьки й учні 
мають поводитися відповідно до 
принципів демократії та поваги до прав 
людини;  

– дотримуватися принципу, що всі голоси 
рівні: голос учителя, голос учня, голос 
батьків;  

– заохочувати учнівські ініціативи та 
створювати вільний (доступний, 
безпечний) простір для їхньої реалізації.  
Для досягнення будь-якої виховної мети 

необхідна повна взаємодія між 
педагогічним та учнівським колективами. 
Лише вміле консультативне педагогічне 
керівництво й максимальна довіра до учнів 
забезпечать формування рівних відносин, 
відповідальності в колективі й організатор-
ських якостей у кожного вихованця, 
сміливості й наполегливості в усьому, 
створенню в учнівському колективі 
оптимального безпечного, демократичного 
середовища. 

І Ї Ї І
І

Л. ШЕРСТЮК 

Основними принципами концепції 
«Нова українська школа» є 
дитиноцентризм, педагогіка партнерства, 
новий зміст освіти, які базуються  на 
компетентностях, формуванні цінностей. 

Нині змінилися не тільки вимоги до якості 
освіти, а й виникла потреба впровадження 
до її змісту європейського виміру, 
спрямування його на інтеграцію до 
світових та європейських стандартів.  



37  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 (46), 2020 
_________________________________________________________________________________________ 

ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання 
як «процес звернення і відповіді на 
різноманітні потреби учнів через 
забезпечення їхньої участі в навчанні, 
культурних заходах і житті громади». Це 
такий спосіб отримання освіти, коли учні з 
особливими освітніми потребами 
навчаються в загальному освітньому 
середовищі за місцем свого проживання. 

Освітній процес учнів з особливими 
освітніми потребами потрібно базувати на 
положеннях дидактики, психології, 
методики, підборі оригінальних завдань і 
видів діяльності, моделюванні творчої 
діяльності учнів з урахуванням створення 
умов для розвитку мовних, соціальних, 
громадянських, здоров’язбережувальних 
та інших компетентностей, визначених 
навчальними програмами.  

Проблемами корекційної педагогіки, 
зокрема, технологією впровадження 
інклюзивної освіти в умовах сьогодення 
займається низка дослідників, а саме: 
Н. Бастун, В. Бондар, Л. Вавіна, Т. Вісковата, 
Е. Данілавічюте, Н. Дятленко, В. Засенко, 
А. Колупаєва, С. Литовченко, Л. Савчук,  
Н. Софій, О. Таранченко, М. Шеремет та ін. 
Вони приділяють особливу увагу питанням 
розробки методичних засад інклюзивної 
освіти, практичним аспектам її 
впровадження на теренах України, 
питанням надання корекційно-розвива-
льних послуг дітям з особливими освітніми 
потребами в умовах інклюзивної освіти. 

У процесі організації інклюзивного 
навчання слід керуватися чинними 
нормативно-правовими актами Кабінету 
Міністрів України, інструктивно-методич-
ними матеріалами та листами Міністерства 
освіти і науки України, які розміщені та 
постійно оновлюються на офіційному веб-
сайті Міністерства освіти і науки України 
https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-
navchannya.  

Професійна непідготовленість учителів 
закладів загальної середньої освіти до 
роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами, архітектурна непристосо-
ваність шкільних приміщень, необхідність 
додаткового фінансування інклюзивних 
закладів освіти, академічна переванта-

женість навчальних програм, які досить 
важко адаптувати до потреб дитини з 
фізичними порушеннями, негативне 
ставлення батьків інших дітей − усе це 
значно утруднює процес запровадження 
інклюзивного навчання. 

Вирішуючи проблему організації 
індивідуального навчання дітей з особли-
вими освітніми потребами, необхідно 
передбачити: 
– створення оптимальних умов для 

індивідуального навчання школярів (за 
можливості бажано в школі, а не 
вдома); 

– створення освітніх технологій, які 
забезпечували б перебування дітей у 
школі з наближенням до часу, 
визначеного навчальними планами 
закладів освіти; 

– періодичну організацію індивідуально-
групових форм роботи учнів з метою їх 
соціалізації та розвитку умінь працювати 
в колективі; 

– використання інтеграції навчальної 
діяльності; 

– створення команди фахівців для роботи 
з дитиною; 

– підготовка вчителя до роботи з учнями з 
особливими освітніми потребами; 

– видання методичних посібників, 
рекомендацій, порад щодо роботи з 
дитиною за умов її перебування у 
закладі загальної середньої освіти; 

– упровадження нових освітніх 
технологій, інтерактивних методів, 
передового педагогічного досвіду з 
визначеної проблеми; 

– забезпечення учнів літературою 
(алгоритмами, опорними схемами та 
ін.), що полегшить для них виконання 
самостійної роботи, необхідними 
підручниками тощо. 
Відповідно до листа Міністерства освіти 

і науки від 05.08.2019 «Методичні 
рекомендації щодо організації навчання 
осіб з особливими освітніми потребами в 
закладах освіти в 2019-2020 навчальному 
році» безпосередня організація інклюзив-
ного навчання дітей здійснюється 
командою психолого-педагогічного супро-
воду. 

https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya
https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya
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Освітній процес у класах з інклюзивним 
навчанням у закладах освіти здійснюється 
відповідно до навчальних планів типової 
освітньої програми, навчальних програм, за 
підручниками та посібниками, рекомендо-
ваними МОН України для закладів загальної 
середньої освіти та у разі потреби 
спеціальних закладів загальної середньої 
освіти. З урахуванням індивідуальних  
особливостей дітей з особливими освітніми 
потребами, у тому числі дітей-інвалідів, 
складається індивідуальний навчальний 
план та індивідуальна програма розвитку 
дитини. 

У процесі підготовки до уроку в 
інтегрованому класі вчитель планує урок, у 
якому інтегрує навчальний матеріал 
освітніх і спеціальних (корекційних) 
програм, щоб на одному уроці діти з різним 
станом психофізичного й інтелектуального 
розвитку вивчали тему, але на тому рівні 
засвоєння, який доступний для кожного 
учня. Інформація, одержувана учнем з 
теми, що вивчається, повинна відповідати 
рекомендованій йому для навчання 
освітній програмі. Тема, що засвоюється 
складно, виноситься на індивідуальні 
корекційні заняття. 

Запорукою успішної реалізації моделі 
інклюзивної освіти є ефективна співпраця 
вчителів, відповідних фахівців, батьків та 
учнів. Спеціалісти з проблем розвитку дітей 
є важливими помічниками та партнерами 
вчителів. 

У закладі має бути створена своєрідна 
мережа підтримки. Усі працівники та 
адміністрація – усі, хто працює з дитиною з 
особливими освітніми потребами, – мають 
допомагати одне одному, обмінюватися 
знаннями, намагатися максимально 
використовувати місцеві ресурси для 
досягнення головної мети – реалізації 
дитиною її потенційних можливостей. 

Однією з ключових компетентностей 
здобувачів освіти є спілкування рідною 
мовою, а саме: 
–  уміння (самостійно або за допомогою) 

ставити запитання та розпізнавати 
проблему;  

– робити висновки на основі інформації, 
поданої в різних формах (у текстовій 

формі, таблицях, діаграмах, на 
графіках);  

– розуміти, пояснювати та перетво-
рювати тексти письмово, грамотно 
висловлюватися рідною мовою;  

– доречно та коректно вживати в 
мовленні термінологію з окремих 
предметів, чітко та зрозуміло 
формулювати думку, аргументувати, 
доводити правильність тверджень, 
поповнювати свій активний та пасивний 
словниковий запас; 

– розуміння чітких та лаконічних 
формулювань. 
Мовлення як суспільно-історичне явище 

супроводжує всі сторони буття людини, 
забезпечуючи успішність її адаптації, 
інтеграції в суспільство. Загальне 
порушення інтелектуальної діяльності 
дитини, ускладнене недорозвиненням його 
слухового й мовленнєвого аналізаторів, 
призводить до проблем в оволодінні 
мовленням. При цьому особливості 
мовного розвитку проявляються не тільки в 
затриманні мови, а й у характері її форму-
вання. Мовлення дітей з інтелектуальними 
порушеннями настільки слабо розвинене, 
що не може в повній мірі здійснювати 
функцію спілкування. Недорозвинення 
комунікативної функції мовлення часто не 
компенсується й іншими засобами 
спілкування: мімікою, жестами (амімічне 
обличчя, використання лише стандартних 
жестів). У результаті діти з порушеннями 
розумового розвитку мають істотне мовне 
недорозвинення, вони відстають на 3-4 
роки від вікової норми. У таких дітей 
порушуються всі системи мовлення: 
фонетико-фонематична, лексична та 
граматична. При інтелектуальних порушен-
нях недоліки звуковимови трапляється 
значно частіше, ніж при збереженому 
інтелектуальному розвитку. Вади вимови 
створюють перешкоди для спілкування 
дитини з оточенням. Це своєю чергою 
уповільнює її мовленнєвий розвиток. 
Особливістю фонематичної сторони 
мовлення є неправильна вимова звуків, 
перестановки, заміни, пропуски. Мовлення 
дитини часто нерозбірливе, невиразне.  
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Результати досліджень науковців свідчать, 

ням переважає порушення звуковимови 
свистячих, шиплячих і сонорних р або л.  

Виділяють 3 групи порушень фонетичної 
сторони мови учнів: 
– повне невміння вимовляти певний звук 
(дитина або пропускає його, або замінює 
іншим: наприклад, слово «шапка» 
промовляє як «сапка», «жовтий» – 
«зовтий», «пиріг» – «пиліг», «трава» – 
«тава», «лопата» – «опата» та подібне); 
– перестановки складів і звуків у словах, що 
призводять до порушення структури слів 
(«деверо» замість «дерево», «вебра» замість 
«верба» і т.п.); більш характерно спрощен-
ня структури слова: «моко» замість 
«молоко», «лапа» замість «лампа» і 
подібне); 
– спотворена вимова низки звуків, 
викликана неправильно сформованим 
артикулюванням; наприклад, твердий звук 
вимовляється м’яко: замість «лавка» – 
«лявка», замість «сім» – «сімь» та подібне. 

Частина дітей з розладами аутичного 
спектру може зовсім не володіти 
мовленнєвими навичками. Хоча часто діти з 
такими порушеннями розуміють звернене 
мовлення. 

Наявні мовленнєві стереотипи в дітей з 
інтелектуальними порушеннями стійкі. 
Переучування відбувається особливо 
важко. Поставлені звуки автоматизуються 
повільно. У свідомості учня слово 
нерозривно пов’язане лише з його 
предметним значенням. 

Серйозні недоліки спостерігаються в 
лексичному запасі школярів з ментальними 
порушеннями. Бідність словникового 
запасу зумовлена багатьма наслідками, 
серед яких основним є низький рівень 
їхнього розумового розвитку. Словниковий 
запас таких дітей збагачується повільно. Це 
пов’язано з тим, що діти не помічають у 
висловлюванні незнайомі слова. Бідність 
словника призводить до частого вживання 
слів однієї групи. Це робить мовлення 
шаблонним і, як наслідок, ускладнює 
спілкування з оточенням, бо, по-перше, 
ускладняється розуміння зверненого 
мовлення, а, по-друге, спостерігається 
однотипна побудова власних вислов-

лювань. 
Недоліками лексичної складової 

мовлення є неточне використання слів, 
розширення їхнього значення. Діти часто 
називають одним словом різні предмети, 
що мають схожі риси (жук – цей й комар, й 
павук, й мураха, й коник; ліжко, диван – 
єдине визначення для цих предметів; 
стілець – це і крісло, і табурет). Можуть 
довільно переносити назву одного об’єкта 
на інший. Наприклад, називають лапи 
тварини – ногами, дзьоб птаха – ротом. 
Семантичні порушення проявляються в 
тому, що школярі не можуть розрізняти 
поняття «форма», «колір», «місяці року», 
«пори року» тощо. Учні часто не 
усвідомлюють значення багатозначних 
слів. Це ускладнює розуміння мовлення, бо 
часто слово використовується в іншому 
своєму значенні. 

Невеликий активний словник дитини не 
дозволяє точно описувати побачене. У неї 
утворюється так званий «черговий 
словник», який вживається для заміни 
таких характеристик. Додатковий стимул 
дорослого (питання, картинка) допомагає 
учню пригадати слово, оскільки воно 
найчастіше є в пасивному словнику.  

В активному словнику дитини з 
інтелектуальними порушеннями перева-
жають іменники, що позначають назви 
конкретних предметів, відсутні різні 
граматичні категорії на позначення 
абстрактних понять, немає розуміння 
видових (замість назв дерев «дуб», «клен», 
«липа» вживають лише слово «дерево»; 
вживають «квітка» замість «ромашка», 
«троянда» та  подібне); родових понять: 
вживають «інструменти» замість 
конкретизації назв. Лише невелика 
кількість дітей може конкретизувати часто 
вживані назви предметів – рослин, тварин, 
побуту, тобто з оточення саме цієї дитини. 

У словнику дітей з особливими 
потребами дуже мало прикметників. 
Описуючи предмет, діти зазвичай 
називають його колір та величину і не 
вказують на інші властивості предмета 
(форму, якість поверхні тощо). Повільно 
відбувається розширення словника 
прикметниками, що позначають особистісні 
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якості людини. Відсутні граматичні 
категорії: дієприслівники, складні 
прийменники. Обмежений запас 
прислівників. Діти частіше вживають тільки 
слова: «тут», «там», «потім» та деякі інші. 
Лише спеціальному навчанню діти 
використовують слова «завтра», «багато», 
«далеко» та подібні. Дієслова, які 
використовують у мовленні, відрізняються 
однотипністю. Замість слів, що позначають 
конкретні дії, часто використовують 
дієслово «робити». Більша частина дієслів, 
які використовують учні, означають 
переміщення предметів у просторі. У 
мовленні дитини мало дієслів, які 
передають стан, прояви та зміни ознак. Але 
під керівництвом учителя школярі 
утворюють від дієслів нові слова за 
допомогою префіксів. 

Характерною особливістю мовлення є 
часте використання особових і вказівних 
займенників (він, той, цей та інші), якими 
діти замінюють інші слова, що й ускладнює 
розуміння їхніх висловлювань. 

Розширення словникового запасу учнів 
потребує від учителя цілеспрямованої та 
напруженої роботи, більшого використан-
ня дій і наочних прийомів навчання, а 
також цілої системи спеціальних вправ, які 
викликають у дітей інтерес і позитивні 
емоції, спонукають вживати нові слова та 
закріплювати їх у мовленні. 

Складно протікає процес оволодіння 
граматико-синтаксичним компонентом 
мовлення. Для дітей з інтелектуальними 
порушеннями слова характерне 
використання простих синтаксичних 
конструкцій, непоширених, часто 
неправильно побудованих речень. 
Висловлювання можуть бути однослівними 
і часто навіть одним словом позначається 
ситуація чи подія. Їхні розповіді становлять 
ланцюжок із граматично однозначних 
речень. Діти пропускають головні члени 
речення, не завжди розуміють запитань до 
другорядних членів речення. Як 
другорядний член речення зрідка 
використовують прислівники, що вказують 
на час, спосіб дії (увечері, швидко), якісні 
прикметники (синій, довгий). 

Учні не вміють узгоджувати слова в 

реченні, допускають синтаксичні помилки, 
не вміють зв’язувати слова за допомогою 
відмінкових закінчень. Наявні пропуски 
слів і словосполучень, необхідних для 
побудови фрази, словотворення висловлю-
вання в цілому (Мама прийшла і ми 
обідати. У мене є кішка Мурка піймала 
мишку.); роблять помилки при узгодженні 
підмета та присудка, прикметника та 
іменника (Я зібрала червону ягоди.); 
пропускають прийменники або недоречно 
їх уживають (Книжка лежить стіл.); 
порушують порядок слів, розривають 
словосполучення (Хлопчик додому пішов. 
Зелена з’явилась трава.) 

Часто діти самостійно не вміють 
здійснювати словотворення за допомогою 
префіксів і суфіксів. Лише під керівництвом 
учителя та поданим зразком вони 
виконують  подібні завдання. Перехід до 
вживання поширених, а тим паче складних 
речень, здійснюється дуже повільно. Також 
в учнів порушено розуміння зверненого до 
них мовлення. Тому дитина часто 
обмежується короткими «так», «ні». Але 
додаткові стимулювання учня  до повного 
висловлювання значно покращують його 
мовлення. 

Учням 5-6 класів іноді буває важко 
осмислити граматичні звороти, у яких є 
порівняння, просторові та часові 
відношення, причинно-наслідкові зв’язки. 
Але вже до 8-9 класу більшість учнів може 
самостійно визначити ці категорії, утворити 
складнопідрядне речення. Варто 
зазначити, що спеціальне навчання 
вчителем сприяє подоланню вад 
граматичної будови мовлення. Учні 
навчаються правильно будувати поширені 
речення, вживати різні граматичні 
конструкції. 

Зв’язне мовлення є найбільш складною 
формою мовної діяльності. Становлення 
зв’язного мовлення в дітей з інтелектуа-
льними порушеннями здійснюється 
уповільнено. Учні 3-5 класів тривалий час 
затримуються на етапі питально-
відповідної форми мови. Перехід же до 
самостійного зв’язного висловлювання 
важкий і в багатьох випадках долається аж 
у   8-11  класі.    Такі    школярі   потребують  
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постійної стимуляції з боку дорослого, 
систематичної допомоги у формі питань 
або підказки. Легшим для засвоєння є 
ситуативне мовлення, тобто мовлення з 
опорою на наочність, на конкретну 
ситуацію. 

У процесі моделювання уроку 
української мови та літератури 
рекомендуємо використовувати серії 
картинок на задану тему, тому що серія 
сюжетних картинок визначає послідовне 
зображення подій, наочно показує 
динаміку подій, а отже, дітям легше скласти 
зв’язне висловлення. 

Переказ учням з інтелектуальними 
порушеннями більше доступний, ніж 
розповідь, тому що переказ не припускає 
самостійного створення сюжету, 
докладного розкриття заданої теми, 
визначення послідовності подій. При 
переказі більшу роль грає запам’ятову-
вання тексту. Але й перекази таких дітей 
мають низку недоліків. Діти пропускають 
багато важливих частин розповіді, 
передають зміст спрощено. Учні не завжди 
розуміють причинно-наслідкові, часові, 
просторові відносини, представлені у 
розповіді. Дуже часто у переказ діти 
додають власні життєві ситуації, випадкові 
асоціації. 

Розповідь за сюжетним малюнком має 
певні особливості. Діти вдаються до 
перерахування окремих елементів ситуації, 
часто не розрізняють істотні та другорядні 
деталі, порушують структуру тексту: наявні 
розриви, відсутні сполучні елементи. Тому 
вчитель надає допомогу – ставити навідні 
питання. 

Такі діти часто не усвідомлюють 
необхідність передавати зміст будь-якої 
події так, щоб це було зрозуміло слухачеві, 
бо вони не орієнтуються на 
співрозмовника. 

Ще більш складним для школярів з 
порушеннями інтелектуального розвитку є 
монологічне мовлення, яке потребує 
дотримання певної логічної послідовності 
висловлювання. Щоб скласти текст, 
потрібна постійна стимуляція у вигляді 
запитань. Без такої допомоги їхні 
висловлювання фрагментарні, непослі-

довні, з великою кількістю повторів. Для 
організації зв’язної розповіді вони 
потребують зовнішніх орієнтирів у вигляді 
плану, опорних слів, наочності. Послідовне 
навчання сприяє збагаченню досвіду 
спілкування, формування комунікативних 
навичок, умінь відповідати на запитання, 
переказувати текст. Учням важко даються 
навички читання через загальний 
недорозвиток мовлення, зокрема через 
несформованість фонематичного сприйман-
ня. Не вміючи правильно здійснювати 
звуковий аналіз слова, змішуючи акустично 
подібні звуки, учень не може відтворити 
правильну звукову форму слова, на основі 
візуально сприйнятих графічних знаків. 

У дітей з порушеннями інтелектуального 
розвитку також складно проходить 
засвоєння літер. У частини дітей труднощі 
зумовлені не розрізнянням образу букви з 
певною фонемою. В інших спостерігається 
недиференційованість зорового сприй-
мання, порушення взаємодії між слуховим, 
зоровим і кінестетичним аналізаторами, 
слабкість процесів пам’яті. Таким дітям 
важко дотримуватися у процесі читання 
певної спрямованості рухів зору – зліва – 
праворуч, відповідно послідовного 
розташування букв у слові. 

Найскладнішою операцією читання для 
дітей з інтелектуальними порушеннями є 
злиття звуків. Учень може добре знати всі 
літери, але не може синтезувати ціле з 
окремих елементів. Злиття складів у слова 
є складним тому, що необхідно утримувати 
в пам’яті попередньо прочитаний склад і 
сполучати його з наступним. Розуміння 
прочитаного ускладняється несформо-
ваністю в дітей інтелектуальних інтересів і 
послабленою мотивацією діяльності, 
труднощами розподілу уваги. Під час 
читання увага дитини повністю зосередже-
на на тому, щоб правильно прочитати 
кожне слово, зміст прочитаного при цьому 
залишається поза увагою. 

Отже, у процесі моделювання уроків 
української мови та літератури з метою 
формування комунікативних навичок учнів 
з ментальними порушеннями необхідно 
враховувати основні напрямки корекційно-
розвиткової роботи:  
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– фонетико-фонематична система – 
корекція звуковимови, розвиток 
фонематичних процесів; 

– лексична система – збагачення 
словникового запасу, уточнення 
значення слів; 

– граматична система – формування 
структури речень, системи словозміни, 
корекція системи словотворення; 

– зв’язне мовлення – розвиток 
діалогічного, формування монологіч-
ного мовлення; формування 
внутрішнього програмування зв’язного 
висловлювання; 

– розвиток читацьких навичок – розвиток 
зорово-просторового аналізу і синтезу, 
формування аналізу і синтезу речення. 
Моделюючи урок української мови та 

літератури у класах, де навчаються учні з 
особливими потребами, рекомендуємо 
вчителеві дотримуватися такого 
алгоритму: 
– тема уроку; 
– мета уроку (навчальна, виховна, 

корекційно-розвивальна); 
– обладнання; 
– тип уроку; 
– організаційно-психологічна підготовка 

учнів до роботи на уроці; 
– повідомлення теми, мети уроку та його 

проміжних результатів; 
– мотивація та стимулювання навчально-

пізнавальної діяльності; 
– підготовча (пропедевтична) частина; 
– ознайомлення з новими знаннями, 

уміннями та навичками; 
– уточнення та доповнення матеріалу, 

корекція неправильно сформованих 
знань; 

– систематизація й узагальнення знань; 
– фізкультхвилинка; 
– застосування знань у практичній 

діяльності; 
– 

ка, корекція знань, умінь та навичок; 
– оціночно-результативний етап; підбиття 

підсумків; 
– рефлексія (індивідуальна, колективна); 
– упорядкування робочих місць; 
– створення установки на відпочинок. 

навчити дітей з особливими освітніми 
потребами складно та послідовно, 
граматично й фонетично правильно 
викладати свої думки, розповідати про 
події з навколишнього життя. 

Рекомендуємо, моделюючи уроки 
української мови та літератури, 
передбачати роботу з розвитку зв’язного 
мовлення за такими напрямами: 
– збагачення пасивного й активізація 

активного словника дитини; 
– навчання поступовому складанню 

переказу (на перших етапах за серією 
малюнків, за поданими питаннями, далі 
– за поданим учителем планом, за 
колективно складеним планом; для 
більш здібних учнів – за складним 
планом; 

– навчання складанню власної розповіді 
(на перших етапах разом із учителем і 
як вищий результат – самостійно; 

– розучування віршів, малих жанрів усної 
народної творчості (прислів’я, приказки, 
чистомовки, скоромовки, загадки). 
Корекція навчання містить у собі роботу 

над словом, реченням. Зазначені напрямки 
переплітаються між собою. Ефективність 
корекційних вправ залежить від того, 
наскільки буде дотримано таких умов: 
– систематичність проведення; 
– розподіл їх у порядку в наростаючої 

складності; 
– чергування та варіативність вправ. 

Необхідною умовою для проведення 
такої роботи є контакт з дитиною на основі 
позитивного емоційного настрою, її 
бажання говорити та наслідувати педагога, 
однолітків. 

Рекомендуємо вчителеві української 
мови та літератури, моделюючи уроки, для 
результативної роботи з дітьми з 
інтелектуальними порушеннями: 
– ознайомитися з анамнезом, мати 

уявлення про основні види порушень 
психофізичного розвитку дитини; 

– вивчити стан уваги, стомлюваності, 
темп роботи кожної дитини; 

– ураховувати стан слуху, зору, 
особливості моторики та загального 
фізичного розвитку учня; 
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– створювати оптимальні умови для 
спілкування, сприяти налагодженню 
дружніх стосунків між дітьми та 
формуванню колективу; 

– модифікувати й адаптувати навчальні 
плани, методики, матеріали та 
середовище до специфічних потреб 
дітей; 

– використовувати різні моделі дидактич-
них ігор для загального та мовленнєвого 
розвитку учнів: імітаційні, операційні, 
рольові, сюжетні, ігри-змагання, ігри-
загадки, лінгвістичні; в імітаційних іграх 
під час уроку доцільно пропонувати учня  
зімітувати діяльність конкретної роботи 
людей, обстановку, умови, у яких 
відбувається подія; традиційні вправи 
для дитини з особливими потребами  
проводити у формі ігор: «Віднови слово», 
«Утвори слово», «Сходи», «Перехрестя», 
«Коректор», «Спіймай помилку», «Вірю – 
не вірю», «Склади речення», «Сортуван-
ня», «Снігова куля», «Мовна дуель», 
«Останнє слово – за тобою», «Хто 
швидше», «Магніт», «Шифрувальники» 
тощо; 

– застосовувати різноманітні методи: 
робота за наслідуванням, спільна 
діяльність учня з учителем, робота за 
зразком, робота за словесною 
інструкцією, дидактичні ігри, рухливі ігри; 
одночасно з цими методами можна 
використовувати показ-демонстрацію дій 
з поясненням, бесіду з опорою на 
наочність, спостереження, практичні 
роботи (обведення, штрихування, 
розфарбовування, підкреслення та інші), 
роботу з картками; 

– використовувати інтерактивні методи та 

прийоми: «Діалог», «Синтез думок», 
«Коло ідей», «Дебати», «Асоціативний 
кущ», «Сенкан», «Гронування»;  

– звертати увагу на диференційований 
підхід до підбору навчальних методів і 
форм навчання, адже зміна однієї 
діяльності іншим видом підвищує 
ефективність навчання, сприяє 
закріпленню гарного настрою учня; 

– необхідно давати дитині детальну 
інструкцію для виконання завдання та 
відводити стільки часу, скільки потрібно 
буде для його якісного виконання; 

– постійно спостерігати за дітьми та 
оцінювати їхній розвиток під час занять; 

– здійснювати оцінювання навчальних 
досягнень учнів з інтелектуальними 
порушеннями, зі складними вадами 
розвитку, які навчаються за індивідуа-
льним навчальним планом і програмою, 
за обсягом матеріалу, визначеним 
індивідуальною навчальною програмою; 
система оцінювання навчальних 
досягнень учнів має бути стимулюючою; 
з цією метою доцільно використовувати 
формувальне оцінювання, таку форму 
оцінювання та накопичення інформації, 
як «Зошит моїх досягнень», і технології 
самооцінювання, взаємооцінювання. 

Отже, моделюючи уроки української 
мови та літератури, вчителеві варто 
пам’ятати, що основною метою навчання 
дітей з особливими потребами є 
досягнення кожною дитиною максималь-
ного рівня освіти й розвитку, активізування 
прагнення до пізнання навколишнього 
світу, формування повноцінної особистості, 
яка стане невід’ємною частиною нового 
соціуму. 
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Є І І І І І
ІЇ

Сучасне суспільство вимагає від школи 
підготовки випускників, здатних самостій-
но вирішувати багато життєво важливих 
завдань, усвідомлювати події, критично 
мислити, використовувати шкільні знання 
для вирішення реальних проблем. Тому 
все більшого значення в освіті набуває 
компетентнісний підхід. Саме компетент-
ності є тими індикаторами, що дозволяють 
визначити готовність учня-випускника до 
подальшого особистого розвитку й до 
активної участі в житті суспільства. 

Нові підходи в розвитку суспільства 
обумовили та загострили проблеми 
середньої освіти. Одна з них – розвиток 
географічного краєзнавства. Сьогодні 
краєзнавчий рух набирає нового імпульсу, 
що «має велике значення у вихованні в 
учнів любові до рідного краю, почуття 
національної гордості й рис патріотиз-
му» [1, с.15]. 

У всіх народів світу, в усі часи були 
люди, які добре знали  свою місцевість, 
свою природу, своє минуле та сучасне 
життя. Знання історичного, географічного, 
економічного характеру усно або в різних 
документах вони передавали наступним 
поколінням, зберігаючи спадкоємність у 
матеріальній і духовній культурі народу. 

Суть краєзнавства полягає в 
детальному і всебічному вивченні певної 
території, яке проводиться на науковій 
основі. За визначенням вітчизняних 
педагогів, краєзнавство в поєднанні з 
туризмом – це «організована під 
керівництвом вчителя багатогранна 
навчально–освітня, пошуково–дослідни-
цька та суспільно-корисна діяльність 
школярів у процесі комплексного вивчення 
краю» [2]. 

Краєзнавство має неоцінне значення 

для міцного засвоєння учнями основ наук: 
розширює і поглиблює знання школярів, 
сприяє розвитку в них творчих здібностей, 
допитливості, активно формує світогляд. 
Краєзнавство – могутній засіб патріотич-
ного, інтернаціонального, морального і 
трудового виховання. 

Вивчення географії з використанням 
місцевого матеріалу, пропагандистом 
якого був відомий педагог минулого 
К. Ушинський, стало початоком батьківщи-
нознавства – напрямку в географії, основи 
сучасного краєзнавства. 

Суть краєзнавчої роботи з географії 
полягає в тому, щоб відшукати, 
обґрунтувати і розкрити всю сукупність 
особливостей, зосереджених на певній 
території земного простору, створити в 
такій спосіб комплексну генетичну картину 
життя, усієї території в природно-
історичному та соціально-економічному 
аспектах. Об’єктом краєзнавчої діяльності 
є «сукупність географічних об’єктів і явищ 
суспільного життя та їх взаємозв’язків на 
певній території» [2]. 

Можна виокремити головні завдання 
краєзнавчої діяльності. 

1. Будувати навчально-виховну роботу 
з учнями так, щоб у них формувався 
діалектико-матеріалістичний світогляд. 

2. Виховувати в дітей високе почуття 
патріотизму. 

3. Прищеплювати любов до праці. 
4. Виховувати міцний і дружний 

дитячий колектив. 
5. Оздоровлювати дітей, зміцнювати їх 

фізично і морально. 
6. Поповнювати зібраними у походах і 

на екскурсіях матеріалами існуючі, або 
створювати нові шкільні краєзнавчі музеї, 
кабінети, краєзнавчі гуртки. 
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У своїй професійній діяльності я ре-
алізую краєзнавчий принцип через викори-
стання найбільш доступних і масових форм 
вивчення природи і господарства краю, в 
яких переважають елементи живого спо-
стереження, екскурсій, подорожі та похо-
ди. 

Краєзнавча робота з географії найбільш 
ефективна тоді, коли має ідейно-політичну 
спрямованість, підпорядкована навчально-
виховним завданням школи, пов’язана з 
життям, а її методи відповідають віковим 
особливостям та інтересам учнів. 

Її  потрібно проводити планово, дотри-
муватися наступності при викладанні ма-
теріалу. Корисно підтримувати зв’язки з 
відповідними місцевими установами й ор-
ганізаціями, поєднувати комплексні до-
слідження з докладним вивченням окремих 
питань. 

На всіх етапах краєзнавчої діяльності 
варто застосовувати різноманітні методи 
досліджень: літературний, картографічний, 
статистичний, дослідницький, анкетування, 
бесіди зі старожилами, фотографування. На 
практиці ці методи, як правило, поєднують-
ся. 

Краєзнавчий принцип покладено в ос-
нову шкільної програми з географії, є основ-
ним і в організації позакласної роботи. 
Краєзнавча інформація необхідна сьогодні 
під час вивчення багатьох тем. Наприклад, 
вивчаючи фізичну й економічну географію 
України у 8-9 класах, варто розширити й 
поглибити матеріал даними про природні 
особливості, промисловість, сільське госпо-
дарство, історичне минуле, соціально-
економічний розвиток свого краю. 

Оволодіння краєзнавчих матеріалів не 
може обмежуватися лише вивченням літе-
ратурних джерел. Це має бути активний 
процес дослідження через спостереження 
за природними явищами й організація 
екскурсій і походів. Тільки так можна навчи-
ти учнів «не лише дивитися, а й бачити, не 
лише знати, а й розуміти», прищипити їм 
той «інстинкт місцевості», про який писав 
К.Ушинський, коли радив викладати гео-
графію на основі краєзнавства.  

Принцип краєзнавства в своїй роботі 
реалізую через проведення найбільш до-

ступних і масових форм вивчення природи 
та господарства рідного краю,  де переваж-
ають елементи живого спостереження, 
екскурсій, подорожі. Значення екскурсій 
полягає в цілеспрямованому вивченні рід-
ного краю для здобуття загальногео-
графічних знань.  

Зібраний учнями на екскурсіях краєзна-
вчий матеріал оформлюється у вигляді фо-
тоальбомів, рукописних журналів, схем і 
картосхем, стіннівок, таблиць, діаграм. Са-
ме краєзнавство забезпечує наочність ви-
кладання географії, активізує учнів, підви-
щує їхнє прагнення до самостійності в ро-
боті, прищеплює їм практичні навички й 
уміння, формує наукове світорозуміння, 
заохочує до посильної участі у громадсько-
му житті, виховує почуття патріотизму. 

Зібрані матеріали використовую на уро-
ках узагальнення знань. Досвід свідчить, що 
найбільш ефективним є використання крає-
знавчого матеріалу під час проведення не-
стандартних уроків і уроків здобуття нових 
знань.  

Так, у 8 класі під час вивчення розділу 
«Природні умови й ресурси України», учні із 
захопленням працювали над проектом 
«Екскурсія «Крейдяний кар’єр». Пропоную 
розробку цього проекту. 

Проект «Екскурсія до крейдяного  
кар’єру» 

Цей проект адресований учням 8 класу 
під час вивчення розділу «Загальна характе-
ристика природних умов і ресурсів Украї-
ни». (Теми: «Рельєф України», «Тектонічні 
структури України», «Геологічна будова Ук-
раїни», «Ландшафти України».) 

Мета проекту: засвоєння програмного 
матеріалу з теми: «Загальна характеристи-
ка природних умов і ресурсів України» че-
рез організацію дослідницької роботи учнів; 
розвиток їхніх творчих здібностей, умінь 
аналізувати, оцінювати й узагальнювати; 
набуття навичок колективної діяльності. 

Перший етап. Оголошення теми й ме-
ти проекту, об'єднання учнів у групи, 
розподіл завдань. 

Завдання для групи інформаторів. 
1. Географічна позиція місцевості. 
2. Коли та як утворилася? 
3. Структура басейну. 
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 Завдання для групи геологів. 
1. Скласти розповідь про хронологію та ха-

рактер антропогенних змін будови 
кар’єру. 

2. Розповісти про сучасний природничий і 
екологічний стан території району 
кар’єру. 

3. Оформити фотовиставку краєвидів кар’є-
ру та його рослинності. 

Завдання для групи істориків. 
1. Використовуючи додаткову краєзнавчу 

літературу, підготувати розповідь про 
історію лівобережних балок річки Боб-
рик. 

2. Зібрати спогади старожилів про ство-
рення та використання в минулому 
крейдяного кар’єру. Оформити у вільно-
му форматі. 
Література, яку можна використову-

вати для підготовки: 
1. Геологічні пам’ятки України. Київ: Науко-

ва думка, 1985.  
2. Історія Сумщини. Кр. Ріг: Видавничий 

дім, 2001. 
3. Український радянський енциклопедич-

ний словник. 1966. 
4. Енциклопедія Сумщини. Суми: Видав-

ництво «Явва», 2005. 
Другий етап. Творча лабораторія. 
Самостійна робота в групах над питан-

нями під час вивчення розділу «Природні 
умови та ресурси України». Створення міні-
проектів.  

Третій етап. Представлення міні-
проектів. 

Мета: презентація міні-проектів і ро-
зробка заходів щодо збереження первин-
ної природи крейдяної балки Полісся. 

Урок починається фрагментом фільму 
«Середина-Буда – моє місто» із зображен-
ням краєвидів (фільм створений учнями та 
вчителем під час екскурсій і походів стежка-
ми рідного краю). 

Цей унікальний об'єкт природа ство-
рювала мільйони років. А людям достатньо 
було декількох десятиліть активних гірни-
чих робіт та інтенсивного будівництва, щоб 
сильно порушити (аж до повного знищен-
ня) переважну більшість балок Полісся. 

Учитель. Під час вивчення розділу 

«Природні умови та ресурси України» ви 
досліджували природні особливості балки. 
Сьогодні на уроці ми здійснемо віртуальну 
екскурсію до однієї з 

«Крейдяного кар’єру». 
Групи по черзі демонструють свої міні-

проекти.  
Перша група. Слайд – шоу «Моє По-

лісся».  
Друга група. Міні-проект «Крейдяний 

кар’єр – природний скарб рідного району».  
Третя група. Міні-проект «Місто лісових 

скарбів» (спогади старожилів). 
Четвертий етап. Презентація ідей 

щодо збереження природничого й екологіч-
ного станів території району «Крейдяний 
кар’єр». 

Учитель. Я впевнена, що доля балки не 
залишила нікого байдужим. Ви зрозуміли: 
якщо людина й далі буде так господарюва-
ти, то  майбутнім поколінням не залишиться 
жодного унікального куточка природи. А 
щоб цього не трапилося, запропонуйте свої 
ідеї щодо збереження балки. 

Інтерактивна вправа «Коло ідей». 
(Ідеї, що пропонують учні, вчитель 

фіксує на дошці.) 
Варіанти можливих ідей: 
 - взяти участь у шкільному конкурсі на 

кращу стінну газету «Знай, люби, бережи»; 
 - включити балку в список об'єктів 

екскурсійного маршруту «Рідне Полісся»; 
 - надрукувати в місцевій пресі та шкіль-

ній газеті матеріали про балку «Крейдяний 
кар’єр». 

Отже, займаючись географічним 
краєзнавством, учні знайомляться з кон-
кретними прикладами перетворення при-
роди краю, активно включаються до робо-
ти з її охорони. У процесі краєзнавства мо-
жуть бути враховані всі місцеві цінні при-
родні об’єкти, історичні пам’ятники, осе-
редки культури та відпочинку. А це, власне, 
є першою умовою для здійснення безпосе-
редньої роботи з охорони природи та 
раціонального використання її багатств. 
Використання краєзнавчого матеріалу на 
уроках відкриває широкі можливості для 
самостійної діяльності учнів, для пошуку, 
дослідження і навіть невеликого відкриття, 
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І І І

Сучасний етап життя суспільства 
пов’язаний із стрімким розвитком 
інформаційно-комунікаційних технологій та 
поширенням інформації. Ці прооцеси 
потребують цілеспрямованої підготовки 
особистості до вмілого й безпечного 
користування інформацією в сучасних 
інформаційних умовах. 

Через вплив різновекторної інформації, 
глобальних мереж людина втрачає 
здатність цілісно сприймати медіатексти. В 
результаті формується «багатошарова» 
калейдоскопічна свідомість, що позбавляє 
можливості мислити панорамно та 
критично. Усвідомлюючи серйозність цих 
викликів, «освітяни активно шукають шляхи 
формування медіаграмотної людини, яка 
була б здатна перетворити загрози, 
спричинені можливостями цифрового 
суспільства, на ресурс для самороз-
витку» [2, с.18]. 

При тому актуалізується проблема 
визначеня змісту поняття «медіагра-
мотність», що тлумачиться як: 
– результат медіаосвіти, який включає в 
себе здатність експериментування, інтерп-
ретації та створення медіатекстів (К. Ворс-
ноп); 
– здатність використовувати, оцінювати, 
передавати повідомлення (messages) у 
різних формах (Р. К’юбі); 
– сформовану якість особистості та 
необхідну умову для удосконалення 
творчої й професійної роботи (І. Жилав-
ська); 
– особливі знання, комунікативні та 

інформаційні вміння та навички, здатність 
до критичного аналізу (Г. Онкович); 
– уміння аналізувати й синтезувати 
просторово-часову реальність, розуміти 
медіатекст (О. Федоров); 
– умову грамотної та ефективної поведінки 
в умовах сучасної інформосфери, спосіб 
мислення, який характеризує не споживача 
інформації, а мовну особистість із 
задатками медіума, задіяну в процес 
медіаосвіти   та   знає   мову   медіакультури 
(Л. Антонова);  
– здатність адекватно сприймати, 
інтерпретувати, оцінювати, а також 
створювати медіатексти (В. Монастир-
ський); 
– сукупність мотивів, знань, навичок, умінь 
та можливостей, що сприяють добору, 
використанню, критичному аналізові 
медійної інформації, «прочиту-ванню» 
підтекстів і їх тлумаченню (О. Бариш-
полець). 

Найбільш повне визначення медіагра-
мотності, яке відображає погляди 
українських медіапедагогів, сформу-
льовано в Концепції впровадження 
медіаосвіти в Україні (оновлена редакція 
2016 року): «Медіаграмотність – складова 
медіакультури, яка стосується вміння 
користуватися інформаційно-комунікатив-
ною технікою, виражати себе та 
спілкуватися за допомогою медіазасобів, 
успішно здобувати необхідну інформацію, 
свідомо сприймати та критично тлумачити 
інформацію, отриману з різних медіа, 

 

https://geoinfo.if.ua/wp-content/uploads/2013/11/%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%86%D0%AF_1.pdf
https://geoinfo.if.ua/wp-content/uploads/2013/11/%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%86%D0%AF_1.pdf
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симуляції, тобто розуміти реальність, 
сконструйовану медіаджерелами, 
осмислювати владні стосунки, міфи і типи 
контролю, які вони культивують» [6]. 

Медіаграмотність – «це активне чи 
пасивне сприйняття й використання 
матеріалів медіа, уключаючи їх критичне 
сприйняття й усвідомлену оцінку, розуміння 
методів, які використовують медіа та їх 
вплив» [1, с. 26].  

Отже, передбачається здатність читати, 
аналізувати, оцінювати й здійснювати 
комунікацію з використанням різних форм 
медіа (наприклад, телебачення, преси, 
радіо тощо).  

Медіаграмотність засновується на: 
– усвідомленні впливу медіа на особистість 
і суспільство; 
 

– усвідомленні процесу масової комуні-
кації; 
– здатності аналізувати та обговорювати 
медіатексти; 
– розумінні контексту медіа;  
– здатності до створення та аналізу 
медіатекстів; 
– традиційних та нетрадиційних навичках 
грамотності; 
– задоволенні, розумінні та оцінці змісту 
медіа текстів [9, с.84]. 

Ключові принципи медіаграмотності 
(рис. 1) уперше було сформульовано 
Асоціацією вчителів м. Онтаріо в 1987 році й 
включено Міністерством освіти Канади у 
Media Literacy Resource Guide (1989). З того 
часу ці принципи лишаються фундамента-
льними для системи медіаосвіти. 

_________________________________________________________________________________________ 

Рис. 1. Ключові принципи медіаграмотності (за Дж. Пандженте) 

1.   
вана реальність. Він відображає не 
реальний світ, а деякі суб’єктивні, 
ретельно дібрані уявлення про нього. 
Медіаграмотність дає можливість 
руйнувати такі штучно створені 
конструкції та розуміти принципи їх 
створення. 

2. Медіа конструюють реальність, 
формують більше уявлень про 
навколишнє середовище та особисте 
ставлення до того, що відбувається. 
Ставлення до об’єктів реального світу 
формується на основі медіаповідомлень, 
які, своєю чергою, сконструйовані 
фахівцями, що мають визначені 
комунікативні цілі.  

3.       Отримувачі медіаповідомлення 

ретують його смисл, ґрунтуючись на 
власному досвіді та таких 
індивідуальних характеристиках, як 
особисті запити та очікування, актуальні 
проблеми, сформовані національні та 
гендерні уявлення, соціальний та 
культурний досвід тощо. 

4. Медіаграмотність дає уявлення про те, 
хто підтримує будь-який різновид ЗМІ з 
комерційної точки зору і як комерційний 
підтекст впливає на зміст медіа-
продукту, його якість.  

5. Будь-яке медіаповідомлення транслює 
ідеологію та інформацію про визначені 
цінності.  

6. Медіа виконують соціальні та політичні 
функції, впливають на політичну ситуацію 
та провокують соціальні зміни.  

Усі медіамеседжі є сконструйованими 

Ключові принципи медіаграмотності 

Медіа формують наше сприйняття реальності 

Різні аудиторії по різному сприймають медіамеседжі 

Медіамеседжі містять комерційні втручання 

Усі медіамеседжі включають різні точки зору 
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7. Зміст повідомлення залежить від форми 
медіа. Різні медіа передають 
повідомлення про одну подію, роблячи 
наголос на різних його аспектах. Таким 
чином, аудиторія має змогу 
ознайомитися з різними точками зору та 
сформувати власну позицію. 

8. Кожен медіаресурс має власну унікальну 
естетичну форму. Кожен медіапродукт 
має бути представлений аудиторії в 
естетичній формі, що дає можливість 
певною мірою отримувати задоволення 

від форми та змісту. 
Медіаграмотність – це набір компетент-

ностей, необхідних для активної й 
усвідомленої участі в житті медійного 
суспільства. 

Нідерландською організацією Mediawi-
jzer.net розроблено модель компетентності 
медіаграмотності (рис. 2), презентовану в 
доповіді «Вимірюючи медіагра-
мотність» ('Measuring Media Literacy', 2011, 
EYE a.o.) 

Рис. 2. Модель компетентності медіаграмотності 

Модель складається з 4 основних груп: 
розуміння медіа, використання медіа, 
комунікація за допомогою медіазасобів й 
уміння досягати власних цілей, 
застосовуючи медіа.  

Компетентності медіаграмотності 
1. Розуміння все більшого впливу ЗМІ на 

суспільство: медіаграмотність починається з 
усвідомлення цього процесу та його 
наслідків. Медіаграмотність – це досвід, 
обговорення та дискусія щодо тенденцій та 
наслідків визначної ознаки нашого часу – усе 
більшого впливу ЗМІ на суспільство. 

2. Розуміння того, як побудовані ЗМІ.  
Бути медіаграмотним означає розуміти, 

як засоби масової інформації, які ви 
споживаєте, набувають своєї форми. 

Бути медіаграмотним означає розуміти, 
як вибір цільової групи впливає на 
медіаформати та зміст.  

Бути медіаграмотним означає розуміти 
внутрішню логіку різних ЗМІ і як вона 
впливає на повідомлення, що передаються. 

3. Розуміння того, як медіа забарвлюють 
реальність. 

Бути медіаграмотним означає розуміти, 
як медіа презентують дійсність, аби мати 
можливість висловлювати компетентні 
судження. 

4. Використання обладнання, програм-
ного забезпечення й додатків. 

Бути технічно майстерними також 
означає вміти обмежити користувацькі 
ризики. Медіаграмотні люди купують 
захисні чохли для смартфонів, вибирають 
безпечні паролі, використовують безпечний 
перегляд і встановлюють додатки для 
захисту від крадіжки на свої планшети. 

_________________________________________________________________________________________ 
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Бути медіаграмотним означає бути 
відкритим для використання нових засобів 
масової інформації, але також і не стати 
їхнім рабом. Це означає активно вивчати 
нові програми та технології, але не 
піддаватися на будь-яку нову рекламу. Це 
означає також бути в змозі вимкнути свій 
телефон час від часу. 

5. Орієнтація в медіасередовищі. 
Бути медіаграмотним означає розбира-

тися в медіасередовищі.  
Медіаграмотні люди досліджують 

можливості та розвивають навички, щоб 
оптимально рухатися в медіасередовищах. 

6. Пошук та обробка інформації. 
Бути медіаграмотним означає бути 

спроможним знайти те, що ви шукаєте, 
вибрати те, що вам потрібно, й визначити, 
наскільки надійною є ця інформація.  

Бути медіаграмотним означає бути 
здатним оптимально використовувати 
відповідну інформацію, зберігаючи її 
розумно, й ділитися нею з іншими. 

7. Створення контенту.  
Бути медіаграмотним означає бути 

спроможним створити функціональний і 
привабливий контент, щоб найкращим 
чином передати своє повідомлення 
цільовій аудиторії. 

8. Оптимальне використання соціальних 
мереж. 

9. Розмірковування про власне 
використання медіа. 

Медіаграмотність – це розуміти своє 
застосування засобів масової інформації 
настільки, щоби ви могли зробити свідомий 
вибір для оптимізації власних медіадій. 

10. Досягнення цілей за допомогою 
засобів масової інформації.  

Бути медіаграмотним означає усвідо-
мити свою власну мету, базовану на 
усвідомленій оцінці можливостей (і 
обмежень) медіа, ефективно використо-

 
Складники медіаграмотності (за С. Шей-

бе та Ф. Рогоу): 
– доступ (мати доступ до медіатехнологій 

і знати, як їх використовувати); 
– розуміння (розуміти медіаповідом-

лення); 
– усвідомлення (помічати медіаповідом-

лення); 
– аналіз (декодувати медіаповідомлення 

з метою критичного осмислення); 
– оцінення (робити висновки про 

корисність чи важливість медіапові-
домлень); 

– творення (створювати медіапові-
домлення з урахуванням вимог і 
можливостей медіа); 

– рефлексія (розмірковувати, як 
особистий досвід і цінності впливають 
на інтерпретацію медіаповідомлень та 
розуміти наслідки впливу 
медіаповідомлень); 

– участь (ініціювати та приєднуватися до 
заходів з використанням медіа). 
Медіаграмотність визнано однією з 

ключових навичок XXI століття. 
Сформувати критичну дистанцію по 

відношенню до медіа, уміти декодувати та 
аналізувати медіатексти з метою їх 
об’єктивної оцінки – основне завдання 
медіаграмотності. 

Критерії медіаграмотності (за О. Бариш-
полець): 
– медіаактивність – спрямованість особис-

тості на свідоме споживання медіапроду-
кції; інтенсивна регулярна робота з 
використання засобів масової комунікації 
для задоволення інформаційних потреб; 

– аналітичність – здатність оцінювати 
медіапродукцію з позицій соціальної 
реальності, використовуючи джерела 
інформації різної спрямованості та 
зіставляючи нову інформацію з раніше 
отриманою; здатність до образного 
сприйняття й образного аналізу; 

– селективність – високорозвинена 
здатність розрізняти першорядну й 
другорядну інформацію, абстрагуватися 
від надлишкової; робити її свідомий 
відбір. 
Медіаграмотність необхідна школярам, 

щоб орієнтуватися в сучасному інформацій-
ному просторі, уміти аналізувати медіатекс-
ти в історичному, соціальному, культур-
ному контекстах, розуміти значення медіа в 
житті кожної людини.  

Медіаграмотність  передбачає  сформо- 
ваний медіаімунітет і розвинуте конструк-
тивне  критичне  сприймання  та   мислення 
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в сфері візуальної медіапродукції. 
Саме в процесі навчання математики 

необхідно формувати медіаграмотність 
школярів, навички критичного сприйняття 
інформації та усвідомлення ними цінності 
високоякісної інформації в контексті 
шкільної освіти.  

Основною метою реалізації компетент-
нісного підходу в навчанні математики є 
формування в учнів математичної 
компетентності на рівні, «достатньому для 
забезпечення життєдіяльності в сучасному 
світі, успішного оволодіння знаннями з 
інших освітніх галузей у процесі шкільного 
навчання, забезпечення інтелектуального 
розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, 
логіки, культури мислення та інтуїції»  
[8, с.14 ]. 

Формування зазначеної компетентності 
підпорядковується реалізації загальних 
завдань шкільної математичної освіти.  

До них належать: 
– формування ставлення до математики як 
невід’ємної складової загальної культури 
людини, необхідної умови її повноцінного 
життя в сучасному суспільстві на основі 
ознайомлення з ідеями та методами 
математики як універсальної мови науки й 
техніки, ефективного засобу моделювання 
та дослідження процесів і явищ навколиш-
нього світу; 
–  забезпечення оволодіння матема-тичною 

мовою, розуміння ними математичної 
символіки, математичних формул і 
моделей як таких, що дають змогу 
описувати загальні властивості об’єктів, 
процесів та явищ; 

–  формування здатності логічно обґрунто-
вувати та доводити математичні 
твердження, застосовувати математичні 
методи в процесі розв’язування 
навчальних і практичних задач, вико-
ристовувати математичні знання й вміння 
під час вивчення інших навчальних 
предметів; 

–  розвиток умінь працювати з підручником, 
опрацьовувати математичні тексти, 
шукати та використовувати додаткову 
навчальну інформацію, критично 
оцінювати здобуту інформацію та її 
джерела, виокремлювати головне, 

аналізувати, робити висновки, використо-
вувати отриману інформацію в 
особистому житті; 

–  формування здатності оцінювати 
правильність і раціональність розв’язуван-
ня математичних задач, обґрунтовувати 
твердження, приймати рішення в умовах 
неповної, надлишкової, точної та 
ймовірнісної інформації. 

У процесі навчання математики 
необхідно формувати в учнів навички 
медіаграмотності, зокрема: 
– аргументувати власну думку, розрізняти 

причину та наслідок; 
– вирізняти достовірну інформацію, 

верифікувати інформацію, перевіряти 
достовірність джерел і створювати 
власні медіаповідомлення;  

– розрізняти наукові факти та 
інтерпретувати їх, відмінність фактів від 
суджень; 

– критично мислити; 
– піддавати сумнівам припущення, які 

призводять до хибних висновків; 
– досліджувати проблему та різноманітні 

джерела з різних точок зору; 
– інтерпретувати самостійно дані. 

У процесі викладання математики, 
починаючи з 5 класу, необхідно навчати 
учнів: 
– самостійно опрацьовувати, оцінювати й 

систематизовувати інформацію (медіа-
джерела); 

– аналізувати медіаполе й відповідально 
ставитися до медіаспоживання, розпіз-
навати фейкову інформацію; 

– критично осмислювати медіапродукцію; 
– розпізнавати та оцінювати аргументи; 
– аргументувати та дискутувати; 
– порівнювати взаємно протилежні тверд-

ження,  формулювати  власні   судження, 
оцінюючи суперечності; 

– досліджувати, уміти комунікувати в 
різних ситуаціях, використовуючи 
цифрові додатки.  
У процесі навчання математики 

доцільно використовувати такі завдання, 
що «допоможуть навчити аналізувати 
медіатексти, критично мислити та 
декодувати    їх,     нададуть    можливість    у  
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майбутньому житті не загубитися в 
інформаційному потоці та навчать 
відбирати корисну та правдиву інформа-
цію» [6]. 

Так, під час вивчення теми  «Натуральні 
числа і дії з ними. Геометричні величини» у 
5 класі необхідно запропонувати учням 
знайти цікаву інформацію про «числа-
велетні» та «числа-ліліпути», одиниці виміру 
(п’ядь, лікоть, долоня, фут, дюйм, косовий 
сажень), назви та властивості ліній (коло, 
еліпс, парабола, спіраль, лемніската, 
кардіоїда, астроїда, циклоїда, клотоїда).  

Доцільно звернути увагу школярів, що, 
здійснюючи пошук інформації, необхідно:  
– ретельно відбирати ресурси для 

перевірки інформації; 
– уважно перевіряти вихідні відомості та 

стиль видання; 
– навчитися розрізняти маніпулятивні 

заголовки; 
– шукати посилання на першоджерело 

важливо зрозуміти, хто поширив 
новину, якщо джерело анонімне – 
варто замислитися про його 
достовірність; 

– перевіряти інформацію на кількох 
ресурсах; коли виникають сумніви в 
компетентності чи достовірності 
певного джерела, то краще добре 
промоніторити інформаційний простір. 
Доцільно обговорити з учнями (прийом 

«мозковий штурм»): 
– яку інформацію ми хочемо отримувати 

через медіа? (нову, фактичну, корисну, 
цікаву, важливу); 

– що саме ми отримуємо з медіа як 
інформацію? (факти, новини, судження, 
припущення, оцінки, повідомлення про 
події, коментарі, висновки, логічні 
аргументи, емоції, заклики до дії, 
прогнози, гіпотези, думки, чутки, 
узагальнення, стереотипи, уперед-
ження, свідчення очевидців, результати 
досліджень, цифри, експертні оцінки). 
Відповіді учнів про види інформації за 

їхньою фактичністю доцільно узагальнити 
за допомогою інтелектуальної карти. 

Факти: новини, повідомлення про події, 
результати досліджень, цифри. 

Судження: припущення, коментарі, 

висновки, оцінки, емоції, заклики до дії, 
прогнози, гіпотези, думки, чутки, узагаль-
нення, стереотипи, упередження. 

Підкріплення фактів, що можуть бути 
судженнями: логічні аргументи, свідчення 
очевидців, результати досліджень, цифри, 
експертні оцінки.  

Необхідно також наголосити на 
ознаках, за якими відрізняють факт від 
судження. 

Факт – це те, що: 
– відбулося в реальності, зафіксоване; 
– можна довести; 
– можна підтвердити іншими фактами; 
–  можна перевірити; 
– не змінюється за сутністю з часом. 

Фейк – подання фактів у спотвореному 
вигляді або подання свідомо неправдивої 
інформації; спосіб маніпуляції свідомістю 
шляхом надання неповної інформації, 
спотворення контексту, частини інформації 
з метою підштовхнути аудиторію до дій чи 
думок, які потрібні маніпулятору. 

Варто також ознайомити учнів з 
ресурсами для перевірки інформації. 

Під час вивчення теми  «Дробові числа і 
дії над ними» у 5 класі, теми  «Відношення і 
пропорція» теми «Масштаб» у 6 класі 
доцільно пропонувати задачі на 
знаходження масштабу, де є фото, яке 
фіксує певний об’єкт. Учням необхідно 
з’ясувати, чи відповідає фото реальному 
об’єкту.  

Для цього небхідно ознайомити учнів з 
безкоштовними сервісами (Findexif.com, 
Jeffrey's Exif Viewer, Google Search by 
Image, RevEye plugin), за допомогою яких 
можна перевірити: 
– існування (не існування) в реальності 

об’єкта перевірки; 
– наявність технічних маніпуляцій 

(колажування, фотошоп-обробка тощо); 
– відповідність часу, місця; 
– відповідність деталей об’єкта перевірки 

часовому проміжку (коли мовиться про 
подію) та ін. 
Необхідно звертати увагу школярів на 

деталі – найважливіший елемент перевірки 
інформації, ретельне опрацювання яких грає 
ключову роль . 

Слід   наголосити,   що  при   опрацюванні 

http://www.findexif.com/
http://regex.info/exif.html
https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=en
https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/reveye-reverse-image-sear/keaaclcjhehbbapnphnmpiklalfhelgf
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деталей слід дотримуватись лише двох 
правил: 
– пошук невідповідностей; 
– встановлення закономірностей. 

Необхідно зазначити, що зображення 
формує медіаповідомлення лише з 
урахуванням контексту: тексту, підпису, 
фону ілюстрації, тематики видання тощо. 
Тому передусім варто досліджувати як 
рисунок (ілюстрація) пов’язаний з рештою 
медіаповідомлення, чому саме такий 
рисунок (ілюстрацію) дібрано. 

У підручнику з математики для 6 класу 
під час вивчення теми «Раціональні числа і 
дії над ними» подано зображення найвищої 
вершини світу – Еверест. Необхідно 
запитати в учнів, чи дійсно це найвища гора 
чи є інші (наприклад, згаслий вулкан 
Чимборасо в Еквадорі визнаний найвищою 
точкою на Землі). Учням необхідно 
перевірити інформацію, використавши різні 
джерела. При тому додати, що процес 
перевірки достовірності та точності даних 
називається верифікацією. Можна 
спрощено сказати: верифікація відповідає 
на запитання «Що?», «Де?», «Коли?».  

Під час вивчення теми  «Відношення і 
пропорція» у 6 класі учням під час побудови 
діаграм необхідно критично осмислювати 
зміст інформації, перевіряти, чи не 
застаріли дані. 

На уроках алгебри 9 класу під час 
вивчення теми  «Основи комбінаторики, 
теорії ймовірностей та статистики», 
алгебри та початків аналізу 11 класу під час 
вивчення теми  «Елементи комбінаторики, 
теорії ймовірностей і математичної 
статистики», опрацьовуючи способи 
подання даних та їхньої обробки (у вигляді 
таблиць, діаграм, графіків), учні знаходять, 
відбирають і впорядковують інформацію з 
доступних джерел, порівнюють 
упередженості засобів масової інформації, 
здійснюють перевірку того, як 
дезінформація впливає на емоції людей. 

Під час розв’язування задач, докладно 
досліджуючи подання статистичних даних у 
вигляді таблиць, діаграм, графіків, 
інтерпретують дані, навчаються помічати 
маніпуляції, невідповідності чи недоліки, що 
можуть спотворювати сприйняття даних. 

Необхідно звернути увагу учнів, на 
найпоширеніші ознаки маніпулювання з 
даними: 
– завеликий (замалий) масштаб; 
– брак одиниць вимірювання чи 

використання нестандартних їх 
варіантів; 

– демонстрування лише частини даних; 
– непропорційні відстані між позначками 

(наприклад, позначки лише вибраних 
місяців року, а не всіх місяців); 

– перевернуті осі (ідуть від більшого до 
меншого) тощо. 
Варто наголосити, що будь-яке число 

саме по собі мало що означає, коли його 
немає з чим порівнювати.  

Наприклад, аналізуючи захворюваність 
певною хворобою (вакцинації), необхідно 
порівнювати дані за місцем у світі за цим 
показником, кількістю захворюваних 
відносно інших хвороб, зміну даних 
відносно попереднього періоду тощо.  

Учням можна запропонувати 
проаналізувати пандемію коронавірусної 
інфекції СOVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, побудувати 
графіки, діаграми тощо. 

З метою розпізнавання та виявлення 
ознак маніпуляцій у повідомленях, 
необхідно ознайомити учнів з ознаками 
фактологічних маніпуляцій.  

1. Применшення (перебільшення) 
цифрових показників: 
– перебільшення (применшення) одних 

величин на користь інших; 
– хибність проміжків часу, порівняльних 

періодів; 
– узагальнення, хибне трактування 

понять, методик підрахунку, причинно-
наслідкових зв’язків; 

– високе емоційне забарвлення, критика, 
звинувачення. 
Наприклад: «80–85% людей, за 

офіційною статистикою ООН, у державі 
перебувають за межею бідності. Це 
жахливий показник!» (PS: реальний 
показник на 20% менший.) 

2. Узагальнення:  
– для надання правдивості заявленим 

фактам використовуються  такі лексичні  
одиниці   та    конструкції:    «практично», 
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«фактично», «майже», «однозначно», «без 
сумніву» та ін.; 
– декларативність риторики, наявність 

гасел; 
– звернення до гучних джерел, 

документів, апелювання до попередніх 
заяв, обіцянок, планів.  
Наприклад: «Реформа децентралізації 

приносить очікувані результати – за 
останній рік бюджети розвитку практично 
всіх міст зросли в два рази. Можна сказати, 
що реформа діє на 100%». (PS: насправді, 
бюджети зросли тільки в 75% міст.) 

3. Гіперболізація явищ (подій) та їх 
наслідків:  
– порівняння величин, що вражають 

свідомість; 
– масштабні узагальнення цифрових 

показників, проміжків часу, інших 
фактичних даних; 

– використання слів і словосполучень: 
«жахлива подія», «жахлива ситуація», 
«неприпустимо», «страшно», «ганебно»; 

– для надання ваги аргументації – висока 
емоційність риторики, використання 
критики, агресії, погроз. 
Наприклад: «Українці мають жахливі 

пенсії та зарплати: у 4 рази нижчі, ніж в 
Латвії та Литві, у 6 разів – ніж у Польщі, у 16 
разів – ніж в Єврозоні, і в 21 раз – ніж у США. 
У той же час ми маємо світові ціни на 
продукти харчування. І така тенденція буде 
тільки поглиблюватись. Це неприпустимо!..» 

(PS: фактичні показники в 3-4 рази менші 
тих, що озвучено.) 

4. «Перенесення» властивостей і ваги 
одних понять на інші: 
– на хвилі критики (або піднесення) – 

створення спотвореного уявлення про 
суть об’єкта, його властивості, 
можливості, вплив, взаємодію об’єкта з 
іншими об’єктами; 

– оманлива демонстрація спікером 
високого рівня обізнаності в темі; 

– емоційність, декларативність риторики, 
критика, агресія, зневага до 
контраргументів. 
Наприклад: «Як можна приймати 

бюджет на основі такого ганебного 
Податкового кодексу, який відкинув нашу 
країну в рейтингу економічних свобод на 

148 місце у світі?»  
(PS: насправді Податковий кодекс не 

має виключного впливу на бюджет.) 
5. Надання ваги викривленим даним 

завдяки використанню вигаданого або 
реального впливового джерела: 
– демонстрація карколомних, вражаю-

чих даних (фактів), аргументації до них 
з посиланням на визнані джерела, 
експертні ресурси; 

– приписування одним джерелам власти-
востей, можливостей, ознак інших, і як 
наслідок – створення хибної картини 
щодо їх реальних функцій, завдань, 
мети; 

– оманлива демонстрація глибокої 
обізнаності, високе емоційне забарв-
лення, декларативність риторики, 
критика, зневага до опонентів. 

6. «Тіньовий ефект» – надання ваги 
певним планам, обіцянкам, перспективним 
напрацюванням: 
– навмисний акцент на тих даних, що 

демонструють успішність (у поточному 
часі чи в майбутньому), і нехтування 
інших показників, наприклад, реально 
досягнутих або досягнутих за рахунок 
чого; 

– оманлива демонстрація високої обізна-
ності в темі, оманлива аксіоматичність 
тверджень; 

– потужна емоційність, декларативність 
риторики, використання гасел, закликів. 
Наприклад: «Починаючи з 2014 року ми 

збільшували витрати на військові потреби 
країни. Якщо в 2014 році бюджетом було 
заплановано майже 21 млрд. грн., то в 2017-
му – 125 млрд. грн., а в 2018 – вже 185!..»  

(PS: у реальності бюджети недовико-
нувались, але це відображалось тільки в 
фінансовій звітності – у публічну площину не 
виносилось.) 

7. Надання ваги заяві за рахунок 
використання фактів, які складно переві-
рити: 
– оманлива демонстрація: високої 

обізнаності в темі, володіння глибин-
ними знаннями, широким спектром 
дотичної інформації; 

– створення      хибного      уявлення     про  
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оголошені факти, надання їм ознак 
правдивості; 

– високе емоційне забарвлення, 
декларативність риторики, критика, 
агресія. 
8. Ототожнення подій та явищ з 

періодом чи особами:  
– популістична, декларативна риторика; 
– використання гасел; аргументації, 

підкріпленої гаслами; публічних 
штампів; соціальних міфів, 
стереотипних кліше; 

– демонстрація зневаги до певного 
періоду, групи осіб, однієї особи, її дій, 
наслідків її дій; 

– висока емоційність, агресія, 
критиканство, багаторазові повторення. 
9. «Забалакування» гострої теми 

суміжною, але другорядною: 
– надання об’єкту не притаманних йому 

властивостей, як наслідок – створення 
хибної картини щодо структури, 
діяльності об’єкта або його складників; 

– декларативна риторика та 
аргументація, використання гасел, 
публічних штампів, соціальних міфів, 
стереотипів, кліше, апелювання до 
найбільш вразливих суспільних 
проблем; 

– яскраве емоційне забарвлення 
риторики, критика, агресія, зневага, 
спонукання до дій. 
10. Викривлення системи порівняння 

даних (періодів): 
– порівняння зручних величин (періодів), 

узагальнення, спрощення, надання ваги 
другорядним факторам, ознакам; 

– демонстрація високої обізнаності в темі, 
глибокого розуміння причинно-
наслідкових зв’язків, оманлива 
аксіоматичність, інколи беззаперечність 
тверджень, оманливий конструктив; 

– висока емоційність, декларативність, 
використання гасел. 
Наприклад: «У лютому цього року наша 

металургійна галузь показала 1% відсоток 
зростання. Про що це свідчить? Що почала 
відновлюватись і зростати економіка 
держави, бо металургія – локомотив нашої 
економіки…» (PS: 1% зростання «з’явився» 
завдяки порівнянню показника лютого з 

січнем поточного року, а не, як того 
вимагають правила, з аналогічним 
періодом – лютим минулого року.) 

З метою аналізу фейків і маніпуляцій 
учнів необхідно ознайомити з інтернет- 
джерелами «StopFake», «MediaSapiens», 
«Snopes», «По той бік пандемії».  

У процесі викладання математики під 
час розв’язування текстових задач, задач 
на відсотки, на спільну роботу необхідно 
формувати свідоме ставлення до 
отриманої інформації, вчити школярів 
аналізувати мову медіаповідомлень, 
правдивість даних в умовах задач, 
визначати маніпулятивні слова-маркери, 
розрізняти факти та їх інтерпретацію, 
відсіювати та захищатися від 
«інформаційного сміття», відрізняти фейки 
від правдивої інформації, відстоювати 
власну точку зору під час обговорення 
розв’язку задач, дотримуватись етичних 
норм спілкування в медіапросторі. 

Формування навичок медіаграмотності 
в процесі викладання математики доцільно 
здійснювати практично на кожному уроці, 
на різних його етапах.  

Під час перевірки домашнього завдання 
доцільно використовувати  прийом «Знайди 
помилку», який формує навички аналізу й 
оцінки якості інформації. Перед учнями 
постає питання: як дізнатися, наскільки 
правдива дана інформація щодо 
розв’язання завдання? Вчитель з учнями 
аналізує допущені помилки та з’ясовує 
причини невдач, при цьому 
повторююються необхідні означення. 
Також аналізуються правдивість даних в 
умовах задач. 

На етапі мотивації доцільно 
запропонувати учням відрізнити фейки від 
правдивої інформації, здійнити аналіз 
певного зображення, з’ясувати, чи дійсно 
зображення істинне, чи може таке бути й 
чому? 

Так, на початку вивчення теми  
«Квадратні корні. Дійсні числа», мотивуючи 
до вивчення теми, доцільно запитати: 
– чи існує день квадратного кореня, якщо 

так – коли його відзначають? (існує, 
відзначають в день, коли число й 
порядковий  номер місяця є квадратними 
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квадратними коренями з двох останніх 
цифр року (наприклад, 02-02-04); 

– скільки разів на століття відзначають це 
свято?(9); 

– хто є засновником цього свята? 
(шкільний учитель Рон Гордон з міста 
Редвуд-Сіті, Каліфорнія, США); 

– коли вперше відзначалося це свято?(9 
вересня 1981 року (09-09-81); 

– які цікаві факти щодо цього свята? 
(головною стравою на цьому «святко-
вому столі» зазвичай є варені кубики з 
коренів, плодів і випічка в формі 
математичного знака квадратного 
кореня; 1 січня 2001 року свято збіглося 
з початком нового тисячоліття). 
Можна запропонувати учням у якості 

творчого домашнього завдання написати 
статтю про День квадратного кореня 
(інформація, пропаганда, «джинса»).  

Також можна розв’язати дослідницьку 
задачу: «Дослідіть проміжок між святом 
квадратного кореня, у роках» (послідов-
ність непарних чисел 3, 5, 7,…)». 

У процесі вивчення теми «Відношення і 
пропорція» у 6 класі, теми  «Коло і круг» з 
геометрії в 7 класі, теми  «Правильні 
многокутники. Довжина кола. Площа круга» 
з геометрії в 9 класі, мотивуючи до 
вивчення нового матеріалу, доцільно 
запитати:   
– Дата цього свята співпала з днем 

народження Альберта Ейнштейна – 
видатного вченого ХХ століття. Про яке 
свято йде мова? 

– 

яка інформація, яка була відома 
людству? (Кожна людина може 
відшукати номер телефону, дату 
народження або домашню адресу.) 

– Коли відзначають День числа π? (14 
березня – Міжнародний день числа π.) 

– У якому році було засновано свято – 
День числа π? (1987 року.) 

– Хто є засновником Дня числа π? (Свято 
було засновано в 1987 році фізиком із 
Сан-Франциско Ларрі Шоу. Він помітив, 
що в американській системі запису дат 
(місяць/число) дата 14 березня – 3/14 – і 
час 1:59 збігається з першими розрядами 
числа π = 3, 14159.) 

– Яка стара назва числа π? (Лудольфове 
число.) 

– Коли було зафіксовано досконалий день 
числа π? (Досконалий день числа π 
зафіксовано 14-го березня 1592 року в 6 
годин, 53 хвилини та 58 секунд. Ця дата, 
записана в «американському» форматі, 
виглядає як 3/14/1592 6:53:58, що 
відповідає першим 12-ти знакам у числі π: 
3.14159265358.) 

– Коли відзначається приблизний день 
числа π? (Приблизний день числа π є 
однією з двох дат: або 22 липня 
(записується 22/7 – цей дріб дорівнює 
3,14, що є приблизним виразом π), або 
26 квітня (25 квітня високосного року) – 
день, коли Земля проходить дві 
астрономічні одиниці по своїй орбіті з 
початку календарного року: у цей день 
загальна довжина орбіти Землі, поділена 
на довжину вже пройденої ділянки, 
дорівнює π, (тобто Земля пройшла в цей 
момент по своїй орбіті 2 радіани.) 

– Хто вперше скористався позначенням 
цього числа грецькою буквою π? 
(Британський математик Джонс у 1706 
році, а загальноприйнятим воно стало 
після робіт Леонарда Ейлера 1737 року).  

– Чи існує пам’ятник числу π? (Пам’ятник 
числу π знаходиться перед будинком 
Музею мистецтва в Сієтлі.) 

– Чи правда, що літературознавці 
винайшли діалект, відомий як Pilish, де 
число літер у послідовності слів 
відповідає цифрі числа π?  

– Чи правда, що в 1996 році Майк Кейт 
написав коротке оповідання, «Ритмічна 
каденція», в тексті якого довжина слів 
відповідала першим 3834 цифрам числа 
π? 

– Чи правда, що молодий піаніст з США 
Девід Макдональд експериментував із 
звучанням математичної константи, 
записав за допомогою фортепіано, як 
звучить число π, коли його взяти з 
точністю до 122 знаків після коми? 

– Хто започаткував ідею візуалізації числа 
π? (Крістіан Ілієс Васілє запропонував 
зобразити цифри числа π у вигляді 
різновиду «хордової діаграми», де по 
черзі  кожна   наступна   цифра    з’єднана  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B4-%D0%A1%D1%96%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1981
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4
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аркою з попередньою.) 
– Письменники-фантасти кажуть, що 

число π може змінювати своє значення 
з часом, причому це впливає на 
властивості простору. Чи правда це? 

– Чи існує фільм, присвячений числу π? 
(Так). 

– Хто довів ірраціональність числа π? 
(Уперше доведена Іоганном Ламбертом 
1761 року). 
На етапі первинного осмислення нового 

матеріалу школярі вчаться аналізувати 
текстову інформацію. Їм можна 
запропонувати вправу «Сім журналістських 
запитань», виконання якої сприяє 
формуванню медіаграмотності.  

Щоб відшукати відомості про будь-який 
об’єкт чи подію, ставлять сім ключових 
запитань: 
– хто? 
– що? 
– де? 
– навіщо? 
– як?  
– чим? 
– коли? 

Необхідно попросити прочитати текст з 
підручника та сформулювати «Сім 
журналістських запитань». Учні по черзі 
ставлять запитання. Вони вчаться 
самостійно працювати з інформацією, 
систематизувати її, вибирати головне, 
аналізувати інформацію, виділяти головне, 
ставити запитання до тексту, чітко обирати 
власну позицію, визначати істині та хибні 
твердження. 

Робота з візуальними, текстовими 
джерелами сприяє розвитку критичного 
мислення. 

На етапі застосування знань, під час 
розв’язування вправ, учні формують вміння 
наводити аргументи, доводити істиність 
отриманої інформації. 

Доцільно навчити учнів працювати з QR-
кодом, сформувати вміння складати 
ментальні карти за допомогою сервісів 
FreeMind, MindMeister тощо. 

На уроці узагальнення з теми 
«Симетрія» пропонуємо учням  розглянути 
відомий малюнок «Вітрувіанська людина». 
Звертаємо увагу на те, що малюнок часто 

використовується як неявний символ 
внутрішньої симетрії людського тіла й 
Всесвіту загалом. Пропонуємо відшукати 
відомості про цей об’єкт за допомогою 
семи ключових запитань. 

Можна навести слова Платона: «Будь-
яка промова повинна бути складена, наче 
жива істота, в неї повинно бути тіло з 
головою та ногами, і до того ж тулуб і 
кінцівки мають відповідати одне одному й 
цілому водночас». А потім запитати учнів, 
як пов’язані між собою малюнок Леонардо 
да Вінчі, вислів Платона та тема заняття? 

Узагальнюючи вивчений матеріал, 
наприклад, теми  «Чотирикутники», теми 
«Многокутники. Площі многокутників» 
геометрії 8 класу, доцільно запропонувати 
в якості домашнього завдання скласти 
опорний конспект у вигляді ментальної 
карти за допомогою будь-якої програми 
для створення карт знань. 

Практично на кожному уроці 
математики можна використовувати 
цікавий історичний матеріал з життя 
видатних математиків, історії виникнення 
математичних символів ( + ,  – ,  ×,  · , : , = , < ,  

> ,  ≠ , ≤ , ≥ ,  ,   ,  , f'(x), n!,  тощо), 
термінів (тригонометричні функції, модуль, 
функція, інтеграл, логарифм, мантиса, 
парабола, гіпербола), здійснювати 
мотивацію пізнавальної діяльності школярів 
з використанням елементів історизму. 

Зусилля учнів будуть спрямовані на 
активний пошук, критичний аналіз, 
створення та безпечне використання 
медіаконтенту. Школярі в процесі 
підготовки повідомлень не тільки 
визначають джерела медіатекстів, але й 
відбирають, аналізують, інтерпретують 
медіатексти, поширюють їх. 

У процесі формування медіаграмотності 
на уроках математики необхідно звернути 
увагу на здобутках вітчизняної 
математичної науки та висвітленні внеску 
українських науковців у розвиток 
природничих наук. 

З метою формування медіаграмотності 
на уроках математики можна 
запропонувати учням, у якості творчого 
домашнього  завдання,   створити  сторінку  
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Facebook від імені одного з видатних 
математиків: 
– знайти цікаве, бажано невідоме (не як у 

підручнику) фото профілю; 
– створити три пости у стилі Facebook про 

відкриття цього математика; 
– написати три цікаві факти про цього 

видатного математика, наприклад: 
«Аристократи-театрали просили фран-
цузького короля нагородити Рене 
Декарта (1596-1650), який першим 
запропонував метод нумерації крісел по 
рядах і місцях. Але король відповів: 
«Так, те, що винайшов Декарт, – чудово 
і гідно нагороди, але дати її філософу?! 
Ні, це вже занадто!»; 

– подати три коментарі від математиків-
сучасників. 
Або запропонувати учням вправу 

«Журналіст»:  
– написати повідомлення про життя 

видатного математика, відомий 
математичний факт; 

– проаналізувати медіатекст за 
запропонованими ознаками, виділивши 
в наведеному журналістському тексті 
факти, судження, коментарі та припу-
щення;  

– звернути увагу на заголовок, який має 
бути інформативним, фактичним, не 
маніпулятивним, але цікавим, з певною 
інтригою, що змусить читача прочитати 
весь текст. 
При тому в журналістському повідом-

ленні обов’язковими є позиції (за 
стандартами): 
– що відбувається, де, коли (опера-

тивність); 
– хто є учасниками, склад, відбір (точність); 
– мета проекту, організатори, місія 

(достовірність); 
– бекграунд, контекст події: що 

передувало, як давно і з якою метою 
діють аналогічні програми, якими є 
прогнозовані наслідки, очікування 
(повнота); 

– різнопланові коментарі: учасників, 
організаторів, експертів, споживачів 
інформації тощо (збалансованість 
інформації); 

– заголовок: певна інтрига, що зацікавлює 

читача в заголовку, і «фактологічний 
лід» (відокремлення фактів від 
суджень). 
З метою реалізації наскрізних ліній 

ключових компетентностей «Екологічна 
безпека й сталий розвиток», «Громадянська 
відповідальність», «Здоров’я і безпека», 
«Підприємливість і фінансова грамотність»,  
спрямованих на формування в учнів 
здатності застосовувати знання й уміння у 
реальних життєвих ситуаціях, необхідно у 
процесі розв’язування задач використо-
вувати завдання з реальними даними щодо:  
– використання природних ресурсів, їх 

збереження та примноження; 
– безпеки та охорони здоров’я (текстові 

завдання, пов’язані з середовищем 
дорожнього руху, рухом пішоходів і 
транспортних засобів, відсотковими 
обчисленнями й графіками, що 
стосуються чинників ризику); 

– практичних аспектів фінансових питань 
(здійснення заощаджень, інвестування, 
запозичення, страхування, кредиту-
вання тощо); 

– планування господарської діяльності та 
реальної оцінки власних можливостей, 
складання сімейного бюджету, форму-
вання економного ставлення до 
природних ресурсів. 
Доцільно навчати учнів створенню задач 

на основі статистичних даних, публікацій 
місцевих газет, інтернет-джерел, тощо. 

У процесі створення задач учні 
опрацьовують джерела інформації, 
аналізують їх достовірність, порівнюють, 
вишукують найкращі; формують навички 
проведення фактчекінгу та виявлення 
фейків; критично споживають інформацію. 

Фактчекінг (від англ. fact checking – 
перевірка фактів, даних, відомостей). 

Основні завдання фактчекінгу: 
– перевірка та викриття недостовірних 

фактів і даних, причино-наслідкових 
зв’язків між ними (факти та дані можуть 
бути опубліковані, продемонстровані на 
фото, відео); 

– виявлення ознак маніпуляції фактами та 
даними, причино-наслідковими зв’язка-
ми  між  ними,  підміну   фактів   фейками; 

– відновлення та демонстрація справжньої 



59  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 (46), 2020 
_________________________________________________________________________________________

картини явищ, подій, тенденцій; 
– поглиблення та розширення знань 

споживача інформації про факти та 
явища, які розслідуються. 
Мета фактчекінгу – пошук відповідей на 

питання: що? де? коли? чому? які наслідки? 
З метою організації дослідницької 

діяльності та формування навичок 
медіаграмотності в 9 класі можна 
запропонувати учням дослідницько-
пошуковий проект «Унікальність числа π». 

Учні класу об’єднуються в чотири групи 
експертів (інформатори, критикани, 
маніпулісти, популісти), які досліджують 
хронологію обчислення, способи 
обчислення числа π, вплив числа π на 
розвиток математики та людства, його 
значення в сучасній науці. 

Мета:  
– формувати навички пошуково-

дослідницької діяльності на основі 
спільної праці, уміння використовувати 
комп’ютерні технології як інструмент 
для організації досліджень та 
оцінювання інформації, орієнтуватися в 
інформаційному просторі, критично та 
компетентно оцінювати інформацію, 
творчо використовувати дані для 
створення мультимедійної презентації;  

– сприяти розвитку уваги, творчого 
мислення, пізнавального інтересу; 

– формувати самоосвітню компетентність 
у процесі розв’язування практичних 
завдань із різноманітних предметних 
галузей.  
Завдання проекту: 

– навчити учнів дотримуватися послідов-
ності етапів проекту, критично 
оцінювати та аналізувати інформацію; 

– дослідити хронологію обчислення 
числа π; 

– ознайомитися з методами обчислення 
числа π; 

– ознайомитися з історією числа π, 
цікавими фактами про це число. 

Результати дослідження презентують на 
ток-шоу «Унікальність числа π», де 
показують, хто може бути «експертом» і 
наскільки суб’єктивною може бути їхня 
інформація; демонструють, що у 
фактчекінгу «експерти» не можуть бути 
джерелом неупереджених даних. 

«Інформатор» зачитує свій «коментар» 
монотонно, його повідомлення перенаси-
чене цифровими та науковими даними. 

«Критикан» демонструє свої глибокі 
знання в способах обчислення числа π, 
критикує. 

«Маніпуліст» емоційно наголошує, що 
людство втратило безцінні роки в марній 
надії розв’язати завдання, що не 
піддавалося зусиллям попередників, 
проект приречений, і взагалі був створений 
для відмивання грошей; людству 
обчислення числа π не потрібно. 

«Популіст» обіцяє, що коли він очолить 
обчислення числа π, то точне значення π 
буде знайдено не в наступному столітті, а за 
1 рік. 

Після виступів доцільно запитати учнів:  
– чи сформували ви думку про 

унікальність числа π? 
– які з експертів найбільш запам’яталися? 

чому?  
– згадайте факти, які оголосив перший 

експерт; 
– чому важко пригадувати факти з його 

виступу? 
– згадайте факти інших експертів; 
– чому вони запам’ятались легше? 

Учні повинні зробити висновок: 
експерти (як і свідки) не можуть бути 
джерелом неупереджених даних у 
фактчекінгу; експерти не завжди дають 
достовірну інформацію про подію, часто 
перетворюються на «експертів-тролів». 

З метою формування медіаграмотності в 
процесі навчання математики необхідно 
рекомендувати учням переглянути фільми 
про математику та математиків з подальшим 
аналізом – як математичним, так і медійним: 
«Математик і чорт» (СРСР, 1972), «Ігри 
розуму» (США, 2001), «Розумник Вілл 
Гантінґ» (США, 1997), «Пі» (США, 1998), 
«Х+Y» (Велика Британія, 2014), «Улюблене 
рівняння професора» (Япония, 2006), 
«Приховані фігури» (США, 2017). «Гра в 
імітацію» (Велика Британія, США, 2014), 
«Доказ» (США, 2005), «Людина, яка пізнала 
нескінченність» (Велика Британія, 2015), 

«Двадцять одне» (США, 2008), 
«Таємний знак» (США, 2010), «Гра на 
пониження»    (США, 2015),    «Агора»   (Іспанія 

https://www.youtube.com/watch?v=52yhBkkulXw
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США, 2009), «Пастка Ферма» (Іспанія, 2007). 
Доцільно звернути увагу на освітні 

відео математичного спрямування, 
зокрема найпопулярніший український 
канал «Цікава наука» (https://cutt.ly/
gyU7dki), toBe-Ukrainian (https://cutt.ly/
WyU7fxe). Вони  пропонують вчителю 
численні освітні та аматорські відеоролики, 
які можуть бути досліджені на заняттях у 
контексті вивчення найрізноманітніших 
тем (обґрунтування надійності, достовір-
ності різних джерел, пошук прихованої 
реклами, маніпуляцій, перекручувань, 
наукових помилок). 

У процесі вивчення теми  «Геометричні 
переміщення» у 9 класі, теми  «Координати 
і вектори» у 10 класі доцільно школярам 
запропонувати проект «Вишиванка мовою 

математики». Аналізуючи відеоролики 
«Сакральні таємниці української вишивки», 
«Математика української вишивки», «День 
вишиванки: таємничі символи, які ховає у 
собі український одяг»,. учні розпізнають та 
оцінюють культурні цінності, практичну 
значущість, здійснюють верифікацію, 
пошук прихованої реклами, фейків, 
інтерпретують самостійно інформацію. 

Формування медіаграмотності шко-
лярів 5-11 класів у процесі навчання 
математики сприяє розвитку предметних і 
ключових компетентностей, необхідних 
кожній сучасній людині для успішної 
життєдіяльності в суспільстві, медіаіму-
нітету та навичок конструктивного 
критичного сприйняття інформації в сфері 
візуальної медіапродукції. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Баришполець О. Т. Український словник медіа культури / О. Т. Баришполець. К.: Міленіум, 

2014.  40 с. 
2. Бойко С. Т. Медіаграмотність як основа інформаційно-психологічної безпеки особистості 

в сучасних умовах / С. Т. Бойко // Український психолого-педагогічний науковий збірник. 
2015. № 6. С. 18-24. 

3. Вчимося бути медіаграмотними / за заг. ред. М. Масютіної. Бердянськ : Колібрі ; Запоріж-
жя : Дике поле, 2016.  200 с. 

4. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська.  К. : Академвидав, 
2004.  352 с.  

5. Жилавская И. В. Медиаобразование молодежной аудитории. Томск: ТИИТ, 2009. 154 с. 
6. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: https://cutt.ly/hyPVg9b. 
7. Медіакультура особистості: соціально-психологічний: навчально-методичний посібник / 

О. Т. Баришполець О. Є. Голубєва, Н. В. Климчук. К.: Міленіум, 2009. 440 с.  
8. Медіаосвіта та медіаграмотність: короткий огляд / В. Іванов, О. Волошенюк, Л. Кульчин-

ська та ін. К.: АУП, ЦВП, 2012. 58 с. 
9. Практичний посібник з медіаграмотності для мультиплікаторів / за загал. ред. В. Ф. Івано-

ва. Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2019. 100 с. 
10. Шейбе С., Рогоу Ф. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / 

перекл. з англ. С. Дьома; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. Київ: Центр вільної 
преси, Академія української преси, 2014. 142 с. 

11. Шейбе С. Медіаграмотність. Критичне мислення у мультимедійному світі / С. Шейбе, 
Ф. Рогоу / Перекл. з англ. С. Дьома; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. К.: Центр 
вільної преси, Академія української преси, 2014. 319 с. 

https://cutt.ly/gyU7dki
https://cutt.ly/gyU7dki
https://cutt.ly/WyU7fxe
https://cutt.ly/WyU7fxe
https://cutt.ly/hyPVg9b


61  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 (46), 2020 
_________________________________________________________________________________________

І І І І І Ї
І І І І

О. ТРЕТЬЯКОВА  

Основні зміни в освіті спрямовані на 
реалізацію компетентністного потенціалу 
предметів, особливостей наскрізних тем 
шкільних навчальних дисциплін. Засобом 
інтеграції ключових і загальнопредметних 
компетентностей, навчальних предметів 
визначено наскрізні змістові лінії, які 
допомагають формуванню в учнів уявлень 
про суспільство в цілому, розвивають 
здатність застосовувати отримані знання у 
різних життєвих ситуаціях. 

Актуальним питанням є реалізація 
змістової лінії  «Екологічна безпека та 
сталий розвиток» на уроках суспільних 
дисциплін. Вона передбачає формування в 
учнів соціальної активності, відповідаль-
ності,  екологічної свідомості, готовності 
брати участь у вирішенні питань 
збереження довкілля та розвитку 
суспільства, усвідомлення важливості 
сталого розвитку для майбутніх поколінь. 
Саме сформована екологічна свідомість 
громадян – це запорука високого рівня 
розвитку держави. 

Яка ж роль екологічної освіти у 
формуванні екологічної свідомості молоді? 
Видатний французький філософ М. Монтель 
твердив, що «всі наші біди – від низького 
рівня освіченості та культури». Рівень 
екологічної свідомості визначається станом 
екологічної освіти, а тому її роль у 
подоланні екологічних криз і розвитку 
еколого-збалансованого суспільства зрос-
тає. Лише екологічні знання спроможні 
створити передумови для формування 
екологічно грамотної й свідомої еліти, яка 
відповідально ставиться до природних 
ресурсів свого народу. 

Взаємозв’язок екологічної культури та 
свідомості доводить екопсихолог В. Скре-
бець. Він вважає, що культура є 
породженням свідомості, а також її 
складником, невіддільною частиною 

людського досвіду [1, с.136]. 
Екологічна освіта як основна складова 

освіти для сталого, гармонійного, еколого-
безпечного розвитку вкрай необхідна 
сучасній молоді як система екологічних 
цінностей, навичок і орієнтирів. Вона 
допомагає молодому поколінню вивчати 
сучасні місцеві, регіональні та національні 
проблеми України, освоювати екологічну 
нормативно-правову базу, орієнтуватися в 
міжнародних угодах і конвенціях у галузі 
охорони довкілля, брати участь у процесах 
екологічного аудиту, екологічної паспорти-
зації об’єктів людської діяльності та 
екологічного управління. За Конституцією 
України, «кожен має право на безпечне для 
життя і здоров’я навколишнє середовище і 
на компенсацію завданих порушенням 
цього права збитків».  

Екологічні знання мають особливе 
значення для учнів закладів загальної 
середньої освіти як майбутніх природоко-
ристувачів. Обізнаність учнівської молоді з 
екологічною проблематикою є фрагментар-
ною, недиференційованою, вони краще 
орієнтуються в глобальних екологічних 
проблемах, ніж у проблемах своєї 
місцевості. Необхідними умовами форму-
вання в учнів екологічної свідомості є: 
– розуміння власної відповідальності за 

стан навколишнього середовища та 
залежності від нього; 

– формування системи цінностей, що 
включає природу; 

– формування практичних навичок, певної 
стратегії поведінки. 
Одним із важливих завдань освітнього 

процесу, на нашу думку,  має бути 
формування екологічної свідомості. Саме 
свідомість визначає поведінку людини, її 
діяльність, екологічну культуру, що своєю 
чергою забезпечить  належний рівень 
розвитку    держави.    Екологічна    свідомість  

https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKM0tjeXVCUFdQcFk
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKM0tjeXVCUFdQcFk
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також формує активну громадянську 
позицію. Людина не може бути байдужою 
до оточення (як природного, так і 
соціального) в якому вона живе. Отже, такі 
різні питання (розвиток сільського 
господарства та промисловості, починаючи 
з найдавніших часів до сучасності; 
раціональне та нераціональне використання 
природних ресурсів; характеристика 
населення кожної епохи; техногенні 
катастрофи; внесок видатних особистостей 
у вивчення та збереження природи,) в курсі 
історії пов’язані з екологічними пробле-
мами. 

Так, на уроках історії в 5-6 класах маємо 
навчити учнів визначати  природні умови 
історико-географічних регіонів; поясню-
вати, як природні умови можуть впливати 
на життя людей (на прикладі окремих 
історико-географічних регіонів України); 
розуміти історичний взаємозв’язок людини 
із природою; оцінювати  вплив людини на 
природу, наслідки господарської діяльності 
для сучасної людини. У процесі викладання 
історії стародавнього світу (теми 
«Цивілізація 

«Перська   держава»,   «Антична 
цивілізація») варто звернути увагу учнів на 
розуміння ними впливу природно-
географічних умов на господарське життя, 
причини виникнення міст. Люди, які жили в 
Месопотамії, Греції та в інших місцях, 
викорчовували ліси, щоб здобути орну 
землю. Таке господарювання призвело до 
перетворення територій деяких класичних 
рабовласницьких держав на пустелі. На цих 
прикладах, можна пояснювати учням про  
взаємозв’язок людини та природного 
середовища, сприяти усвідомленню 
бережливого ставлення до нього. 

Учнів 7-9 класів необхідно націлювати на 
розуміння ними взаємозв’язку між 
культурним, соціальним, економічним і 
технологічним розвитком людства; 
важливості біологічної й культурної 
багатоманітності та екологічної стабіль-
ності. На уроках у 7 класі, вивчаючи 
середньовічний світ Західної Європи, варто 
звернути увагу школярів на тогочасні 
екологічні проблеми. Наприклад, 
запропонувати учням дослідити взаємо-

зв’язок між соціально-економічними та 
політичними проблемами європейських 
країн (війни, слаборозвинена медицина, 
антисанітарія) і глобальними епідеміями, 
зв’язок людини і природи. Варто провести 
дискусію: чи можливе повторення 
катастроф Середньовіччя сьогодні? Можна 
порівняти  ставлення  людини до  природи  в  
Х столітті і ХІV, звертаючи увагу на зміни в 
природному середовищі внаслідок дій 
людини. 

Під час вивчення тем розділу «Епоха 
Просвітництва» (8 клас) учнів маємо 
навчити пояснювати, як вплинула 
індустріальна революція на зміни в 
структурі економіки (формування 
промисловості) і соціальній структурі 
суспільства (зростання чисельності та ролі 
найманих працівників), на рівень життя 
людей праці та інші аспекти повсякденного 
життя; визначати зміни в повсякденному 
житті європейців протягом ХVІІІ ст., які 
стали наслідком індустріальної революції.  

На уроках історії України (11 клас) 
присвяченим причинам і наслідкам 
«перебудови», Чорнобильській катастрофі,  
варто звернути увагу учнів на проблеми 
природнього середовища, визначити 
райони найбільш інтенсивного забруднення 
навколишнього середовища промисловою 
діяльністю людини, місця, де здійснюються 
захоронення промислових відходів в 
океанах тощо. Найефективнішою формою 
роботи є дискусії за такими темами: 
«Проблема забруднення природного 
середовища та стійкості геосистем до 
антропогенних навантажень», «Чому 
подолання наслідків Чорнобильської АЕС 
залишається і сьогодні проблемою для 
України?». Їх проведення сприяє форму-
ванню в учнів навичок медіаграмотності та 
критичного мислення.  

На початку XXI ст. людство повною 
мірою відчуло глобальну екологічну кризу. 
Ймовірно, людина перейшла допустимі 
межі впливу на природу, що поставило під 
загрозу існування сучасної цивілізації. Один 
необережний крок – і людство «зірветься» у 
прірву. Один необдуманий рух – і людство 
може зникнути   з   поверхні   планети.    

________________________________________________________________________________________ 
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Сучасна людина дедалі гостріше відчуває 
свою роз’єднаність із природою.  

Отже, реалізація змістової лінії 
«Екологічна безпека та сталий розвиток» у 
процесі викладання суспільних дисциплін 
сприяє формуванню ключових компетент-
ностей: 
– громадянської (реалізація прав і 

обов’язків громадянина, виконання 
функцій громадянина в охороні та 
захисті природи своєї країни); 

– соціальної (ефективно співпрацювати з 
іншими, ініціювати та реалізовувати 
проєкти екологічного та соціального 

ня та організації    праці    на     
користь    захисту природи); 

– загальнокультурної (формування сис-
теми загальнолюдських цінностей); 

– екологічної  грамотності і здорового 
способу  життя  (уміння надавати 
допомогу собі й тим, хто її потребує; 
самостійний пошук і отримання 
інформації про стан природи з різних 
джерел, уміння її аналізувати, критично 
мислити). 
Екологічний зміст історії як навчального 

предмета уможливлює формування у 
школярів загальнолюдських цінностей: 
– розуміння життя як найвищої цінності; 
– людина – цілісна частина природи; 
– розуміння мети збереження природи; 
– відповідальність людини за долю 

природи Землі. 
Рекомендуємо на уроках у старших 

класах у контексті ідей сталого розвитку 
розглядати теми: «Проблеми довкілля в 
процесі соціогенезу», «Історичні етапи 
економічного та соціального розвитку», 
«ООН та створення Міжнародної комісії з 
довкілля та розвитку».  

У 9 класі під час вивчення тем розділів 
«Правовідносини. Правопорушення. Юри-
дична відповідальність», «Взаємозв’язок 
людини і держави» учитель має формувати 
в учнів турботу про своє здоров’я та інших 
людей, ціннісне ставлення до навколиш-
нього середовища як до потенційного 
джерела здоров’я, добробуту, безпеки 
людини та спільноти. Ознайомлюючи учнів 

із текстом Конституції України, варто 
запропонувати школярам звернути увагу на 
те, у який спосіб держава регулює питання 
охорони навколишнього середовища. 
Можна запропонувати змоделювати 
ситуацію, пов’язану з порушенням норм 
Основного Закону. Наша задача на уроках 
правознавства – сприяти  розвитку в учнів 
умінню висловлювати власну думку щодо 
важливості дотримання законів, значення 
Конституції для життя держави, 
суспільства, громадян; умінню оцінювати 
власні вчинки та поведінку інших людей у 
життєвих ситуаціях на предмет її 
правомірності; застосовувати засвоєні 
поняття та вміння під час розв’язування 
простих життєвих ситуацій та регулювати 
власну поведінку відповідно до норм права 
в різних видах правовідносин. Доцільно 
пропонувати учням різноманітні завдання.  

Наприклад: 
Перше завдання. 25 грудня сімнадця-

тирічний Макар і дев’ятнадцятирічний 
Микола на території Прикарпатського 
лісництва біля свого села незаконно 
вирубали дванадцять ялиць. Наступного 
дня вони відвезли дерева на пилораму, де 
їх виявив лісник. Проти Макара та Миколи 
було порушено кримінальну справу: вони 
завдали лісництву майнових збитків майже 
на 80 тисяч гривень, що є істотною 
шкодою. Утім, свою вину у вчиненому 
хлопці не визнали, пояснивши, що 14 грудня 
згорів будинок бабусі, в якому проживала 
їхня сім’я. Вони залишилися без житла, 
внаслідок чого виникла необхідність у 
заготівлі лісодеревини для будівництва 
нового будинку. 
– Дайте кваліфікацію діям Макара та 

Миколи. 
– Чи можна вважати самовільну порубку 

ялиць крайньою необхідністю? 
– Що б ви порадили юнакам в цій ситуації? 

Друге завдання. Які принципи охорони 
довкілля було порушено у нижче наведених 
ситуаціях? 

Ситуація 1. При проектуванні будівництва 
хімічного заводу не було проведено 
екологічної експертизи. 

Ситуація 2. ТОВ «Природні ресурси» було 
видано ліцензію на безоплатне видобування  

________________________________________________________________________________________ 
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торфу. 
Ситуація 3. Підприємство «Антрацит» 

заподіяло своєю господарською діяльністю 
відчутної екологічної шкоди лісокомбінату, 
однак не відшкодувало її. 

Ситуація 4. При прийнятті рішення про 
будівництво заводу по переробці сміття не 
було взято до уваги висновок громадської 
екологічної експертизи, а місцевих жителів 
було позбавлено можливості отримати 
повну й правдиву інформацію про об’єкт, 
який мав будуватися. 

Варто звернути увагу учнів, на те, що 
раніше існували причини (політичні, 
економічні, соціальні), які заважали 
громадськості брати участь у процесі 
ухвалення рішень, що стосувалися довкілля.  

Сьогодні для реалізації прав людей на 
доступ до інформації та участь у процесах 
прийняття рішень громадяни мають право 
звертатися до адміністративного або 
правового органу у разі необхідності. 
Громадяни України відповідно до ст. 55 
Конституції мають право на судовий захист 
своїх прав і свобод. Тому будь-яка 
екологічно шкідлива діяльність, що порушує 
конституційне право громадян на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля, створює 
можливості для звернення до суду з 
приводу порушення цього права. Але слід 
зазначити, що інформація про стан довкілля 
та вплив на нього різноманітних видів 
діяльності багато років трималась у 
таємниці. Сьогодні законодавство України 
та багатьох європейських країн гарантує 
людям право отримати доступ до таких 
відомостей. Уряди країн мають бути 
відповідальні за те, щоб зробити цей доступ 
спрощеним. 

Під час вивчення тем з екологічного 
права та підготовці до олімпіади з 
правознавства доречним буде поясніти, що 
у демократичному суспільстві люди мають 
право на доступ до екологічної інформації 
та у разі порушення екологічного 
законодавства притягнення до 
відповідальності. В Україні право на доступ 
до інформації закріплено  у Конституції 
України (частина 2 стаття 34).  Відповідно до 
цієї норми, «кожен має право вільно 
збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію усно, письмово 
або в інший спосіб – на свій вибір». Частина 
2 статті 50 гарантує право вільного доступу 
до інформації про стан довкілля, про якість 
харчових продуктів і предметів побуту, а 
також право на її поширення». У Законі 
України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» ст. 50 «Екологіч-
на безпека», а  у ст. 68 зазначено, що 
порушення законодавства України про 
охорону навколишнього середовища тягне 
за собою дисциплінарну, адміністративну, 
цивільну та кримінальну відповідальність. У 
Законах України «Про інформацію», «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», «Про відходи» та 
інші нормативно-правові акти [4]. 

Однією з умов успішного формування 
екологічної свідомості та компетентності 
учнів є застосування форм і методів, що 
розвивають аналітичні та інтелектуальні 
вміння, здатність критично осмислювати 
явища, інформацію та досвід, знаходити й 
обґрунтовувати варіанти вирішення 
життєвих ситуацій. А тому на уроках 
рекомендуємо використовувати: дискусії, 
групові (індивідуальні) проєкти, «мозковий 
штурм», роботу в групах, аналіз аргументів 
«за» і «проти», ситуативне моделювання, 
дослідження. Запропоновані форми роботи 
сприятимуть самостійному мисленню, 
залученню учнів до групової  діяльності, 
підвищенню їхнього інтересу та мотивації. 

Важлива роль у процесі формування 
екологічної свідомості та компетентності 
школярів належить і батькам. Саме в сім’ї 
діти набувають знань про природу та 
досвіду спілкування з нею. Саме в сім’ї  
відбувається їхній духовний і фізичний 
розвиток, набуття дітьми знань, умінь і 
навичок у різних видах діяльності. Слід 
зауважити, що навчальна та виховна 
діяльність учителів і батьків буде успішною 
лише тоді, коли вони будуть взаємодіяти 
один з одним,  дотримуватись єдиних  
позицій у вихованні, зокрема в екологіч-
ному, у поєднанні форм групової та 
індивідуальної роботи.  

Отже, змістова лінія «Екологічна 
безпека та сталий розвиток» на уроках 
суспільних    дисциплін    спрямовується    на  
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Позакласна робота – це складова 
частина освітнього процесу в школі, одна з 
форм організації вільного часу учнів. 

принцип добровільності, багатогранність, 
різнобічна тематика. Учні добровільно 
обирають той вид позакласної роботи, який 
задовольняє їхні потреби, інтереси, 
реалізує творчий потенціал. 

Науковці зазначють, що позанавчальні 
заняття з трудового навчання більшою 
мірою, ніж урок і факультатив, 
пристосовані для розвитку в учнів 
самостійності в роботі, творчості й 
винахідливості. Вони дозво-ляють глибше і 
конкретніше познайомити учнів із багатьма 
питаннями виробництва предметів своїми 
руками, встановити тісний зв’язок 
досліджуваного теоретич-ного матеріалу із 
практикою його використання у 
виробничих умовах, прищепити й 

розвинути багато цінних практичних 
навичок і умінь. 

Завдання позанавчальної роботи з 
трудового навчання: 
– розвиток життєвих компетенцій; 
– розвиток технічної творчості учнів, 

ініціативи та самостійності, творчої 
активності; 

– розвиток інтересу до трудового 
навчання; 

– удосконалення навичок трудової 
підготовки; 

– розширення уявлення про основи 
сучасного виробництва; 

– закріплення та поглиблення знань і 
вмінь, набутих у процесі трудового 
навчання. 
Загальну координацію позакласних 

заходів у школі здійснює директор. Свої 

пропозиції до загальношкільного плану 

позанавчальної     роботи     вносить    кожен  

реалізацію в освітньому процесі основних 
принципів стійкого розвитку людства: забез-
печення взаємозв’язку між поведінкою та 
цінностями особистості, активності суб’єкта; 
формування в учнів розуміння необхідності 

забезпечити сталий розвиток своєї родини, 
громади, країни та всього людства через 
зміну власної поведінки, сталих, екологічно 
доцільних звичок і способу повсякденного 
життя. 

http://www.greenpack.in.ua/school/high/threat/detail.php?id=95
http://www.greenpack.in.ua/school/high/threat/detail.php?id=95
https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/yuridichna-vidpovidalnist-za-ekologichni-pravoporushennya.html
https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/yuridichna-vidpovidalnist-za-ekologichni-pravoporushennya.html
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трудового навчання 
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Рисунок 1. Види позанавчальної роботи з трудового навчання 
 Гурткова робота з трудового навчання 

розвиває естетичні та художні смаки учнів, 
поглиблює їхні знання, розвиває творчі 
здібності, виховує почуття краси, полегшує 
сприйняття та засвоєння матеріалу на 
уроках, допомагає учням працювати за 

покликанням. Характерною особливістю 
гурткової роботи з трудового навчання є 
те, що вона не регламентується 
обов’язковими програмами, а це надає їй 
гнучкості, дозволяє краще враховувати 
прагнення кожної дитини.  

№ Тип гуртка Мета гуртка Зміст, тематика 

1 Предметно-
технічні  
гуртки. 

Розширення та поглиб-
лення знань і вмінь учнів 
із предмета, розвиток 
технічної творчості  
учнів. 

Вивчення новітніх досягнень науки і 
техніки; проведення дослідів; розроб-
ка,    виготовлення   та    використання  
моделей на заняттях і уроках. 

2 Творчі, кон-
структорські 
гуртки. 

Поглиблення науково-
технічних знань і трудо-
вих умінь, розвиток тех-
нічного мислення та на-
вички раціоналізаторсь-
кої діяльності. 

Удосконалення навчальних приладів і 
обладнання, розробка та виготовлен-
ня моделей різноманітних машин і 
конструювання нових приладів, меха-
нізмів і пристосувань. 

3 Навчально-
технічні  
гуртки. 

Об’єднання учнів, які 
захоплюються певною 
галуззю техніки та пра-
ці. 

Учні знайомляться з пристроями та 
роботою окремих машин, приладів, 
набувають вмінь і навичок управління 
ними. 

Таблиця 1.  Характеристика типів гуртків 

Гуртки науково-технічного напряму: 
– гурток автомоделювання; 
– гурток картингу; 
– гурток ракето моделювання; 
– гурток юних конструкторів приладів 

радіолектороніки тощо. 
Однією з форм позакласної роботи з 

трудового навчання є тиждень з трудового 
навчання (за матеріалами Л.Хатько): 

• створення сприятливих умов для 
всебічного розвитку учнів; 

• формування інформаційної, соціально-
трудової, здоров’язбережувальної ком-
петентностей; 

• упровадження в практичну діяльність 
міжпредметних зв’язків; 

• профорієнтація та визначення перспек-
тив професійної діяльності. 

учитель. Це складова частина планованих їм 
позакласних занять у навчальному році. 

За організаційними ознаками позакласні 
заходи поділяються на три види: 

– індивідуальні (робота окремих учнів); 
– групові (організація гурткових занять); 
– масові (предметні вечори, конкурси, 

олімпіади, виставки творчих робіт учнів).  

_________________________________________________________________________________________ 
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І І І І

Одним із напрямів реформування 
загальної середньої освіти є своєчасне 
виявлення обдарованої учнівської 
молоді, забезпечення умов для 
розвитку талановитих дітей, удоскона-
лення освітнього процесу в закладах 
загальної середньої освіти з 
урахуванням особистих якостей, стану 
здоров’я, природних задатків учнів.  

Обдарована молодь – особлива. 
Вона незвичайна й за характером, і за 
сприйняттям оточуючого. Тому 
необхідно створити цілісний підхід до 
таких дітей. Лише розуміння особистої 
несхожості обдарованої дитини дає 
підставу виявляти й розвивати її 
творчий та інтелектуальний потенціал. 

Обдарованість – це індивідуальна 
потенціальна своєрідність задатків 
людини, завдяки яким вона може 
досягти значних успіхів у певній галузі 
діяльності. Стосовно феномену 
обдарованості дитини існує дві 
протилежні точки зору. За соціальною 
концепцією визнається, що більшість 
дітей від народження однаково наділені 
розумом, і різниця у рівні розвитку їхніх 
здібностей зумовлена різницею 
життєвих умов. Друга – теорія 
генетичної спадковості, за якою 
обдарованість є вродженим, досить 
рідкісним явищем, що успадковується 
від батьків і навіть через покоління [6]. 

Ступенями розвитку здібностей є 
обдарованість, талант і геніальність. І 
якщо геніальність – це доля не багатьох, 
то здібностями до певних видів 
діяльності й здатністю до творчості 
може і повинен оволодіти кожний. У 
зв’язку     з     цим    видатний     психолог  
А. Маслоу твердив: «Якщо ви навмисно 

збираєтеся стати менш значною 
особистістю, ніж дозволяють ваші 
здібності, я попереджаю, що ви будете 
глибоко нещасні все життя» [1, с. 124]. 

У роботі  з обдарованими дітьми 
стосовно діагностики здібностей, 
створення умов для проведення 
змістовної розвивальної системи 
навчання та виховання, надання 
рекомендацій для всіх учасників 
освітнього процесу основну роль 
виконують учителі. Вони покликані 
розвинути і  поглибити творчі здібності 
кожної дитини, максимально сприяти 
розвитку творчого потенціалу 
кожного [2]. 

Однією з проблем педагогічних 
колективів відносно виховання та 
розвитку обдарованих учнів є невміння 
працювати в команді. Зміна кадрів, 
прихід молодих фахівців, кабінетна 
система призводить до того, що багато 
вчителів обмежують коло професійного 
спілкування лише з колегами свого 
предмету.  

Для того, щоб покращити 
результативність навчання обдарованої 
молоді у закладі загальної середньої 
освіти, вчителі мають інтегрувати та 
застосувати знання різних предметів, 
наприклад з географії, економіки, 
алгебри, правознавства, історії, 
української літератури тощо. 

Основні завдання  закладів загальної 
середньої освіти на сучасному етапі: 
–  пошук, розвиток і підтримка 

обдарованих учнів; 
–  зацікавлення всіх педагогів у 

всебічному розвитку обдарованих 
дітей;  
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– орієнтація освітнього процесу на добір 
форм, змісту, методів, засобів навчання 
та виховання, за яких розвиватиметься 
творча особистість дитини. 
Основні напрями роботи у закладі 

загальної середньої освіти з обдарованою 
молоддю: 
– створити внутрішкільну систему 

підвищення кваліфікації учителів; 
– вжити заходів для створення освітнього 

середовища високого рівня в кожному 
класі; 

– забезпечити пошук, облік і діагностику 
найсильніших учнів за сучасними 
технологіями; 

– організувати педагогічний супровід у 
роботі з обдарованою молоддю; 

– передбачити роботу з обдарованими 
учнями в усіх сферах діяльності закладу 
загальної середньої освіти; 

– передбачити ефективну систему 
мотивації та заохочення у закладі 
освіти; 

– організувати системну роботу з 
батьками обдарованої молоді [4]. 
Завдання вчителя – активізувати 

можливості обдарованої молоді, розкрити 
природу та психологічний механізм 
творчого учня. Спілкуючись з такими 
дітьми, учитель має, в окремих випадках, 
перейти межу особистої природи, мати 
великий досвід, спеціальні знання, 
знаходитись у постійному пошуку 
ефективного механізму включення здібної 
дитини в структуру освітнього процесу [5]. 

Обдарована молодь має потребу в 
знаннях, виражений інтерес до певної 
галузі знань. Дітей не потрібно 
примушувати вчитися, вони самі шукають 
собі роботу, частіше складну 
інтелектуальну, із задоволенням нею 
займаються, присвячуючи їй увесь свій 
вільний час. Обдаровані учні вільно і 
швидко оволодівають відповідними 
вміннями та навичками. Обдарована 
дитина шукає спілкування з дорослими, бо 
ті розуміють її краще, ніж однолітки.  

У роботі з обдарованою молоддю 
вчителі користуються готовими 
програмними педагогічними засобами, 
власними презентаціями, електронними 

проектами, забезпечуючи мультимедійний 
супровід на уроках з навчальних предметів. 
Кожен із застосовуваних інформаційних 
компонентів має власні засоби й дидактичні 
можливості, спрямовані на забезпечення 
оптимізації освітнього процесу. Це 
уможливлює не лише вивчення світу за 
допомогою текстів і зображень, а й 
створення активного керованого 
комунікативного середовища, у якому 
можна здійснювати навчальний процес. 
Використання електронних засобів 
навчання дає вчителям необмежену творчу 
свободу. Вони самостійно обирають план 
проведення уроку, добирають додаткові 
матеріали до уроку, складають тести, 
розробляють завдання для здійснення 
індивідуального та диференційованого 
підходів до обдарованих учнів.  

Однією із форм роботи з 
обдарованими та здібними учнями старших 
класів є експериментальна та науково-
дослідницька діяльність, зокрема навчання 
в МАН. Організація цієї форми роботи 
сприяє особистісному зростанню, 
розширенню й поглибленню знань, 
підвищенню пізнавальної активності, 
розвитку самостійного критичного 
мислення учня. Досвід участі у районних, 
обласних, регіональних конкурсах-
захистах, конференціях допомагає учням 
засвоїти основи улюбленої науки і, 
можливо, майбутньої професії, сприяє 
формуванню аналітичного й критичного 
мислення у процесі творчого пошуку та 
досліджень, розвитку цілеспрямованості й 
системності діяльності, сприяє професійній 
орієнтації. 

Важливу роль у підтримці обдарованої 
молоді відіграють наукові учнівські 
дискусійні клуби у закладах загальної 
середньої освіти, Мала академія наук, де 
наставником і керівником є насамперед 
учитель закладу освіти, у якому навчаються 
учні,  також  позашкільні заклади для 
обдарованої молоді, станції юних 
натуралістів тощо. 

Одиним із напрямів ефективного 
навчання у сучасних закладах загальної 
середньої освіти з обдарованою 
учнівською     молоддю     є      застосування  
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інформаційних технологій. Під час роботи з 
ІТ-технологіями відбувається  удоско-
налення методів, прийомів і засобів 
навчання, орієнтованих на покращення 
роботи з обдарованою молоддю. Вчителі 
розробляють методики виявлення й оцінки 
обдарованих дітей, з’ясування позитивних і 
негативних наслідків, що чинять 
інформаційні технології на психічний 
розвиток дітей.  

Використання ІТ-технологій у закладах 
загальної середньої освіти дозволяють 
значно підвищити ефективність і результа-
тивність роботи вчителів у підготовці 
обдарованих учнів до різноманітних 
конкурсів, змагань, олімпіад, турнірів. 
Актуальність використання ІТ-технологій у 
навчанні обумовлено тим, що в цих 
технологіях закладені невичерпні можли-
вості для навчання учнів на якісно новому 
рівні. Вони надають широкі можливості для 
розвитку особистості учнів і реалізації їхніх 
здібностей. Упровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в освітній 
процес забезпечує перехід освіти на новий, 
якісний рівень.   

Отже, у закладах освіти в процесі 
роботи з обдарованою учнівською молод-
дю особливе місце посідають дії вчителів. 
Вони мають розробити чітку систему цілей 
в роботі з обдарованими учнями, 
системний і водночас творчий підхід до 
вирішення завдань, вироблення в учнів 
позитивної мотивації навчання. [3, с. 131]. 

Система роботи з обдарованими 
учнями є одним із пріоритетних напрямів 
діяльності закладу загальної середньої 
освіти. Вона вимагає вдосконалення 
науково-методичної сфери й освітнього 
процесу: залучення до роботи з 
обдарованими школярами вчителів, які 
мають високі професійні й особистісні 
якості, а також психологів і фахівців різних 
профілів; осмислення значення розвитку 
обдарованих дітей кожним членом 
суспільства.  
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