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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ ’Ю  

ОНЛАЙН-КУРС «ВИКЛИКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ  

ОСВІТИ» – НОВИЙ ФОРМАТ НАВЧАННЯ 

Ю. НІКІТІН 

Редакція журналу «Освіта Сумщини» 
розпочинає тематичні інтерв’ю, присвячені 
проблематиці дистанційної освіти та 
змішаного навчання, які планується 
проводити з учасниками та надавачами 
освітніх послуг. 

Про новий онлайн-курс, запущений у дію 
в грудні 2020 року, спілкуємося з ректором 
Комунального закладу «Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної 
освіти», доктором історичних наук, 
Нікітіним Юрієм Олександровичем. 
– Юрію Олександровичу, карантинні 

, 
змінили структуру роботи всіх закладів 
освіти, й обласний інститут 
післядипломної освіти не став 
виключенням: він працюватиме у 
дистанційному режимі включно до 
31 грудня 2020 року. Які плани на 
закінчення календарного року має 
заклад? 

– У короткотерміновій перспективі ми 
виконуємо завдання директора 
Департаменту освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації Вікторії 
Павлівни Гробової. А саме: навчальний 
онлайн-курс для керівників і заступників 
керівників закладів загальної  середньої 
освіти з питань особливостей організації 
навчання учнів в умовах карантину; 
започаткувати пілотний  навчальний 
проєкт, про який розповім більш 
докладно;  проведення моніторингового 
дослідження з питань доцільності 
створення єдиної бази даних, необхідної 
для організації та проведення 
дистанційного навчання учнів, а також  

підготовка для педагогів області 
методичних рекомендацій щодо 
організації та проведення дистанційного 
навчання. Розпочали ж ми з методич-
ного супроводу: 24 листопада 

стартап 
«Зручне навчання», спрямований на 
створення сприятливих умов для 
навчання учнів у синхронному й 
асинхронному режимі.  

– У чому була суть цього заходу? 
– Ірина Віталіївна Удовиченко, проректор 

Сумського ОІППО, вирішила питання 
методологічної складової процесів 
синхронного й асинхронного навчання. 
Проблемам інформаційно-технічного 
супроводу організації діяльності 
учасників проєкту з питань дистанцій-
ного навчання була присвячена доповідь 
Лариси Григорівни Петрової,  завідувача 
кафедри освітніх та інформаційних 
технологій Сумського ОІППО.  Методис-
ти навчально-методичного відділу 
координації освітньої діяльності та 
професійного розвитку означили 
педагогічні основи  методичного 
супроводу навчання у закладах загальної 
середньої освіти. Результатом роботи 
методистів на чолі з профільним 
проректором стало створення віртуаль-
ного науково-навчального простору. 
Окрім того, з грудня розпочато мобільне 
консультування з питань методичного 
супроводу організації сприятливого 
освітнього середовища учасників 
обласного пілотного проекту «Зручне 
навчання». 
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–  У листопаді Ви підписали наказ про 
реалізацію нового онлайн-курсу. 
Розкажіть про нього. 

– Так, 2 грудня 2020 року стартував 
перший модуль курсу «Виклики 
дистанційної освіти». Ми створювали 
цей освітній продукт, як майданчик для 
навчання, онлайн-дискусії та обміну 
досвідом щодо впровадження  
дистанційного навчання. Це і допомога, і 
підтримка, і супровід освітян області. 

– На який контингент педагогічних 
працівників розрахований курс? 

– Це керівники закладів освіти Сумської 
області, їхні заступники та педагоги, 
відповідальні за організацію дистанцій-
ного навчання у закладі освіти. А це 524 
учасники першого модулю. Варто 
зазначити, що 9, 17 та 23 грудня буде 
організовано ще три модулі навчання. 
Через значну кількість бажаючих стати 
слухачами курсу нам навіть довелося 
поділити учасників на дві окремі групи 
для більш ефективної та плідної 
співпраці. 

– Якою ж є мета курсу? 
– По-перше, потрібно разом із керівни-

ками закладів визначити і системати-
зувати основну нормативну базу та 
проаналізувати організаційно-управлін-
ські кроки, необхідні для впровадження 
дистанційної освіти. По-друге, важливим 
пунктом є створення переліку технічних 
засобів, необхідних для організації 
дистанційного навчання. Не менш 
глобальною проблемою є психологічна 
готовність учасників освітнього процесу 
до інновацій, з’ясування психологічних 
бар’єрів в організації дистанційного 
навчання здобувачів освітніх послуг. І, 
звичайно, започаткувати обмін 
досвідом, адже педагоги спрацювали 
мобільно, мають професійні здобутки, 

якими сміливо можна ділитися з 
колегами. 

– Хто ж із працівників інституту 
післядипломної освіти був залучений як 
модератор і спікер до реалізації 
поставленої мети курсу? 

– Модераторами курсу виступили 
проректор з науково-педагогічної та 
навчальної роботи Панченко Світлана 
Миколаївна та завідувач кафедри 
освітніх  та інформаційних технологій 
Петрова Лариса  Григорівна. Серед 
спікерів – і викладачі інституту, і вчителі 
загальноосвітніх навчальних закладів, і 
адміністратори шкіл. У такий спосіб ми 
намагались об’єднати усіх учасників 
навчального процесу для більш 
оперативного визначення кола проблем 
та їх ефективного вирішення. 

– Чи можна ознайомитися з матеріалами 
першого модулю тим, хто не зміг взяти 
участь безпосередньо, проте має 
потребу в цій інформації? 

– Звичайно, на сайті Сумського ОІППО 
доступні посилання на відеозапис, 
доступний для всіх бажаючих. 

– Якою буде програма наступних модулів? 
– Ми спеціально передбачили онлайн-

опитування учасників курсу, з метою 
визначення всіх гострих питань 
упровадження дистанційної освіти. 
Опрацювавши результати опитування, 
визначимось і з програмою, врахуємо 
думку всіх учасників. Сподіватимемось, 
що наша співпраця матиме якісні освітні 
результати. 

– Юрію Олександровичу, дякую за бесіду. 
Маю надію, що Ви триматимете наших 
читачів у курсі останніх подій,  
анонсуватимете подібні заходи. 

– Так, завжди готові до співпраці та 
підтримки ініціативи наших педагогів. 

Спілкувалась Ганна Панасюра 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ – ВИКЛИКИ ТА РЕАЛІЇ 

С. ПАНЧЕНКО 

Інститут післядипломної педагогічної освіти, як і всі навчальні заклади України, в 2020 
році працював у новому форматі – змішаного навчання. Наскільки ефективною була ця ро-
бота, які слабкі та сильні сторони має система післядипломної  дистанційної освіти  – про ці 
та інші питання в нашому інтерв’ю  з  проректором  КЗ  Сумський  ОІППО, кандидатом  психо-
логічних наук, доцентом Панченко Світланою Миколаївною. 

- Світлано Миколаївно, так склалося, 
що наприкінці навчального року я особисто 
пройшла курси підвищення кваліфікації у 
дистанційній формі. І для мене це був не 
складний, а навпаки досить приємний та 
ефективний досвід взаємодії із 
викладачами КЗ СОІППО. Але розумію, що на 
початок оголошення карантину ситуація 
була дещо іншою. Як колектив інституту 
подолав виклики, що з’явились із появою 
повного переходу на дистанційну форму 
навчання? 

 – Враховуючи рекомендації 
Міністерства освіти і науки України у ході 
виконання невідкладних заходів щодо 
забезпечення національної безпеки в 
умовах спалаху гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-coV-2, науково-педагогічний 
колектив кафедр і педагогічний колектив 
навчального відділу КЗ СОІППО проде-
монстрував спроможність виконувати 
освітні програми підготовки магістрів і 
підвищення кваліфікації педагогів Сумщини 
шляхом організації освітнього процесу за 
дистанційною формою навчання, починаю-
чи з квітня 2020 року і дотепер.  

- Серед основних викликів, що 
з’явились із появою повного переходу на 
дистанційну форму навчання: відсутність 
безпосередньої комунікації між учасника-
ми освітнього процесу (опосередкована 
взаємодія); недостатній рівень їхньої 
інформаційної компетентності; відсутність 
технічних можливостей у викладачів  
вдома (організація робочих місць) та 
технічних можливостей у слухачів 

(студентів) (організація навчальних місць); 
психологічний супротив викладачів до 
інноваційного способу викладацької 
діяльності тощо. 

Але вдалося розробити та втілити 
чіткий план дій. Ось найперші організаційні 
кроки. 
1. Визначення проректора, який здійс-

нюватиме адміністрування дистанційної 
освіти в інституті. 

2. Створення Команд учасників освітнього 
процесу (списки викладачів і слухачів, 
студентів). 

3. Визначення наставника, що навчатиме 
та супроводжуватиме Команди.  

4. Організація експрес-навчання науково-
педагогічних  працівників шляхом 
корпоративного навчання. 

5. Створення та затвердження графіків і 
розкладів освітнього процесу. 

6. Визначення повноважень і обов’язків 
усіх учасників освітнього процесу 
(алгоритми дій). 

7. Онлайн-реєстрація слухачів курсів. 
8. Установлення контролю, здійснення 

аналізу освітнього процесу. 
9. Розробка порядку обліку роботи 

викладачів, заповнення звітної 
документації викладчів і навчальної 
групи. 

10. Отримання зворотнього звязку слухачів 
і студентів (онлайн-опитування). 
Отже, у цей непростий для всіх нас час 

науково-педагогічному та педагогічному 
колективу інституту вдалося:  
– утримати баланс між карантинними 

заходами    та     збереженням     права   і  
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можливості викладачів здійснювати 
освітню діяльність за індивідуальними 
планами роботи; 
– виконувати освітні програми підготовки 

магістрів і підвищення кваліфікації 
педагогів шляхом організації освітнього 
процесу із використанням технологій 
дистанційного навчання, що не 
передбачало відвідування інституту 
викладачами, слухачами (студентами). 
- Скільки вчителів загалом пройшли 

курси дистанційно? Яка географія навчан-
ня? Я так розумію, що Ви не обмежилися 
лише вчителями нашої області.  

 – У зв’язку із черговим продовженням 
терміну дії карантину на всій території 
України  (що не передбачає відвідування 
інституту викладачами, студентами та 
слухачами) науково-педагогічні працівники 
КЗ СОІППО продовжують забезпечувати 
виконання освітніх програм підготовки 
студентів  і підвищення кваліфікації 
слухачів виключно шляхом організації 
освітнього процесу із використанням 
технологій дистанційного навчання з 
використанням системи MOODLE та 
Microsoft Office 365 A1  (засобами 
застосунку MICROSOFT TEAMS).  

У кількісному вимірі охоплення 
дистанційним навчанням студентів за 
спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні 
науки», 053 «Психологія», 073 
«Менеджмент» протягом березня – червня 
2020 року –  129 студентів; протягом 
вересня - листопада 2020 року – 177 
студентів. 

За програмами  курсів  підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників, що 
були заплановані:   протягом березня - 
червня 2020 року - 1817 слухачів (88 
навчальних груп); протягом вересня - 
листопада 2020 року - 2234 слухача (98 
навчальних груп).  

Протягом листопада щотижня на курси 
реєструється близько 500 слухачів. 

Щодо географії, то слухачами курсів 
стають здебільшого педагоги Сумської 
області у відповідності до попередніх 
замовлень. Педагоги з інших областей 
можуть брати участь у навчанні на курсах в 
нашому інституті, але за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 
- Які платформи та інструменти 

використовує інститут? Які структури 
КЗ СОІППО були залучені до розробки 
системи курсів на перших етапах? 

- Враховуючи висновки та рекомендації 
експертів стосовно можливостей і 
специфіки використання різних сервісів 
дистанційного навчання вчителів, адмініст-
рацією КЗ СОІППО було прийнято рішення 
для забезпечення безперервної освіти 
педагогів Сумщини під час карантину, 
окрім системи MOODLE, освоїти 
платформу Microsoft Office 365 A1  
(застосунок Microsoft Teams), створити на 
ній онлайн-аудиторії, які об’єднають 
онлайн-зустрічі, виконання завдань 
офлайн, обмін файлами та можливості 
відео- та аудіо-комунікації.  

Ще у березні 2020 року (з перших днів 
оголошеного в країні карантину) старту-
вало корпоративне навчання науково-
педагогічних працівників інституту щодо 
можливостей використання Microsoft 
Teams як інструменту дистанційної освіти 
студентів і слухачів. У ході навчання стало 
зрозумілим, що цей інструмент дозволить 
об’єднати навчальні матеріали для 
реалізації освітніх програм курсів 
підвищення кваліфікації, магістерських 
програм, завдання для слухачів і студентів 
у різних форматах, оцінки (за потреби), 
оголошення тощо.  

 Teams). 
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У такий спосіб інститут подолав виклики, 
що з’явилися за умови повного переходу 
на дистанційну форму навчання. Цьому 
сприяли працівники кафедр освітніх та 
інформаційних технологій на чолі з канди-
датом технічних наук доцентом Петровою 
Ларисою Григорівною та методисти нав-
чального відділу інституту на чолі з 
завідувачем Головач Ельвірою Володи-
мирівною. Велика вдячність їм від адмініс-
трації та викладацького складу інституту! 

 - У мене, як у вчителя, що проходив 
курси дистанційно, виникло відчуття, що 
ефективність їх є трохи зниженою через 
різний рівень володіння учасників групи 
інформаційно-комунікаційними техно-
логіями. Чи відчувають це і викладачі? Які 
кроки здійснюватиме інституту для 
вирішення цієї проблеми? 

– Сам Microsoft Teams cтав доступним 
працівникам інституту, студентам 
магістратури та слухачам курсів підвищен-
ня кваліфікації на мобільному пристрої, 
планшеті, ПК чи у браузері. Протягом 
карантину  він став для усіх центром 
командної роботи, який інтегрував вміст і 
засоби, необхідні команді для забезпечен-
ня ефективної освітньої діяльності. 
Застосунок об’єднав все в спільному 
освітньому середовищі, сприяв організації 
освітнього процесу із використанням 
технологій дистанційного навчання, 
дозволив у повному обсязі виконувати 
освітні програми підготовки магістрів і 
підвищення кваліфікації педагогів 
Сумщини. 

Звісно, на ефективність курсів впливає 
рівень володіння слухачами групи 
інформаційно-комунікаційними техноло-
гіями. Але протягом першого дня навчання 
слухачі фахових курсів, як правило, за роз-
кладом працюють з викладачами кафедри 
освітніх та інформаційних технологій,  вив-
чають спеціальний модуль, що дозволяє 
здобути необхідні навички та швидше 
зорієнтуватися у просторі віртуальної 
аудиторії. Окрім того, великим попитом 
серед педагогів області зараз користу-
ються курси за вибором, освітня програма 
яких передбачає освоєння інформаційно-
комунікаційних технологій. Сподіваємося, 
що таке безперервне навчання підвищить 

загальний рівень інформаційно-цифрової 
компетентності наших освітян. 

 - Світлано Миколаївно, поділіться плана-
ми на майбутнє, адже вже сьогодні є зрозу-
мілим той факт, що навряд чи ми поверне-
мося повністю до об’єму очного викладан-
ня в системі післядипломної педагогічної 
освіти найближчим часом. 

Якою буде форма навчання слухачів і 
студентів найближчим часом, показує, на 
жаль, ситуація з поширенням захворю-
вання в Сумській області. Але це не має 
вплинути на якість змісту освітніх програм. 
Сподіваємось і надалі задовольняти освітні 
запити педагогів Сумської області. Вчителі 
потребують професійної та методичної 
допомоги, оскільки самі знаходяться в 
процесі пошуку ефективних способів 
дистанційного навчання учнів (студентів) в 
умовах карантину. 

Плануємо розвивати віртуальний 
освітній простір, організований у спеціаль-
но створеному освітньому середовищі 
засобами MICROSOFT TEAMS, відкривати 
нові креативні можливості викладачів і 
наших слухачів (студентів), робити освітній 
процес інноваційним, підвищувати якість 
освітніх послуг шляхом використання 
викладачами навчальних web-ресурсів, 
надавати можливість слухачам і студентам 
отримувати електронні конспекти лекцій, 
інші навчально-методичні матеріали та 
використовувати їх у своїй професійній 
діяльності. Цього можна досягти тільки 
спільними зусиллями. 

Надзвичайно важливо зараз подбати про 
своє здоров’я. Саме здоров’я я щиро зичу 
своїм колегам, їхнім родинам, освітянам 
області, учнівським і педаго-гічним 
колективам. Але і у розпал пандемії всім 
учасникам освітнього процесу нашого 
інституту бажаю знаходити можливості для 
особистісного розвитку, підвищення рівня 
цифрової компетентності, комп’ютер-ної 
грамотності, самоорганізації та 
відповідальності.  

 - Дякую за такі розлогі відповіді, плекаю 
щиру надію на нашу подальшу співпрацю! 
Бажаю професійного розвитку та високих 
навчальних результатів! 

Cпілкувалась Ганна Панасюра 
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УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ  

УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА 

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК ОДНА ІЗ  

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА  

В. ПЕРЛИК 

Глобальні зміни, що відбуваються в 
системі  загальної середньої системи 
України, вимагають нових вимог до 
управління закладом загальної середньої 
освіти (ЗЗСО). Вони своєю чергою 
потребують високої сформованості 
управлінської (професійної) компетенції 
керівника. Сутність цих вимог розкри-
вається в нормативних документах 
загальнодержавного рівня: Законі України 
«Про освіту», Концепції «Нова українська 
школа», Законі України «Про повну загальну 
середню освіту». Розробка такої системи 
розвитку освіти зумовлена необхідністю 
кардинальних змін, спрямованих на 
підвищення якості й конкурентоспро-
можності освіти, вирішення стратегічних 
завдань, що стоять перед національною 
системою освіти в нових економічних і 
соціокультурних умовах, інтеграцію її в 
європейський і світовий  освітній простір. 
Суспільство також підвищує вимоги до 
рівня управлінської культури керівників 
закладів загальної середньої освіти. На це у 
своїх дослідженнях працях звертають увагу 
вітчизняні та зарубіжні науковці 
(Є. Березняк, В. Бондарь,  В. Гриньова, 

ніна, Н. Коломінський, Л. Карамушка, 
О. Мармаза, В. Маслов, Н. Островерхова, 
Т. Сорочан).  

Аналіз засвідчує, що тенденція до зміни 
застарілої концепції соціального управління 
в Україні та перехід на позиції нової 
управлінської парадигми, потреба якої 
теоретично обґрунтована в державних 
постановах і документах, органічно 
пов’язані з радикальними перетвореннями 
й реформуванням усіх сфер життєдіяль-
ності, у тому числі й управління 

загальноосвітніми навчальними закладами. 
Отже, якість шкільної освіти сьогодні – це 
питання, відповідь на яке намагаються дати 
відомі вітчизняні та закордонні науковці. 
Проте аналіз теоретичних і нормативних 
джерел, вивчення дисертаційного фонду, 
з’ясування та оцінка практичного стану 
довели, що управлінська культура 
керівників ЗЗСО недостатньо відповідає 
сучасним вимогам та освітнім стандартам. 
Переважна більшість керівників не 
акцентують уваги на виявленні власного 
рівня сформованості управлінської культу-
ри, а отже, й управлінській (професійній) 
компетенції як складовій управлінської 
культури керівника.  

Мета статті – розкрити зміст понять 
«управлінська культура», «компетентність», 
«професійна компетентність» і «управлін-
ська кваліфікація», проаналізувати питання 
управлінської кваліфікації як основної 
складової управлінської культури.  

У педагогічній теорії описаний 
численний досвід підвищення якості освіти, 
відомі технології та методи, прийоми та 
засоби навчання, визначенні пріоритетні 
напрямки створення інноваційного досвіду 
для забезпечення сучасної якості освіти, 
розроблено систему критеріїв і показників 
підвищення якості освіти, чітко визначена 
діяльність кожного педагога щодо удоско-
налення освітньої роботи. Але, на жаль,  
мало уваги приділяється особистості 
керівника закладу загальної середньої 
освіти та рівню його управлінської культури 
як гаранта якості освітнього процесу та 
його професійної діяльності в умовах 
складного соціального інституту, яким 
виступає ЗЗСО.  



8  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 4 (48), 2020 
_________________________________________________________________________________________

У науковій літературі знаходимо різні 
підходи до визначення тих чи інших 
аспектів культури. Деякі характеризуються 
пошуком співвідношення між культурою 
особистості та культурою суспільства 
(Л. Пономарьов, В. Попов, В. Чічканов), 
аналізом соціальної культури особистості  
(А. Прохоров, К. Розлогов, В. Рузін), дослід-
женням окремих аспектів: інформаційного 
(Д. Блюменау), комунікативного, професій-
ного (В. Кричевський), управлінського  
(Г. Єльнікова).  

На думку Г. Єльнікової, поняття «куль-
тура управлінської праці» містить такі 
різновиди культури: загальна, або загально-
людська культура, культура політична, 
правова, естетична, педагогічна з її 
багатьма відтінками залежно від типу та 
специфіки навчального закладу.  

Для Ю. Конаржевського культура управ-
ління – це виконання адміністрацією 
сукупності вимог, які висуваються до 
процесу управління, зумовлених нормами 
моралі, етики, естетики, права, принципами 
організації і технології управління.  

Отже, поняття «професійна культура» 
має всеохоплюючий характер, включає в 
себе всі різноманітності культур: загальну, 
політичну культуру, культуру педагогічного 
спілкування, національну культуру, естетич-
ну культуру, правову та адміністративно-
організаційну культуру. При тому всі 
погоджуються,  що культура є вищим 
проявом людської освіченості й 
професійної компетентності; саме на рівні 
культури може найбільш повно відобрази-
тися людська індивідуальність.  

Сьогодні компетентність розглядається 
науковцями як риса особистості 
менеджера, причому головним вважається 
не тільки наявність знань, а й уміння їх 
використовувати, здійснюючи управлінську 
діяльність.  

Компетентність (від лат. сompetens – 
належний, відповідний) – сукупність знань і 
вмінь, необхідних для ефективної 
професійної діяльності: вміння аналізувати, 
передбачати наслідки професійної діяль-
ності, використовувати інформацію. У 
дослідженнях Л. Даниленко та Л. Кара-
мушки компетентність керівника 

загальноосвітнього навчального закладу 
становить сукупність необхідних для 
ефективної професійної діяльності система-
тичних науково-філософських, суспільно-
політичних, психолого-педагогічних, пред-
метних і соціально-функціональних знань і 
вмінь, відповідних особистісних якостей  
В. Маслов під компетентністю керівника 
розуміє систему теоретико-методологіч-
них, нормативних положень, наукових 
знань, організаційно-методичних і техно-
логічних умінь, які необхідні особистості 
для виконання посадово-функціональних 
обов’язків.  

Як стверджує І. Зязюн, компетентність – 
особливий тип організації знань, що 
забезпечує можливість прийняття ефектив-
них рішень. Аналіз різних підходів до 
визначення проблеми компетентності в 
цілому свідчить: більшість дослідників 
пов’язують її це поняття з певною галуззю 
діяльності, з конкретною професією в 
матеріальні та духовних сферах.  

Компетентність – це здатність до 
актуального виконання діяльності. У зв’язку 
з цим актуальним виявляється аналіз 
проблеми розвитку рівня управлінської 
професійної компетентності – управлінської 
кваліфікації керівника ЗНЗ як складової 
його управлінської культури. Питанням 
компетентності в управлінський діяльності 
керівника пов’язується із професіо-
налізмом, і тому категорія «професійна 
компетентність» визначатиметься рівнем 
професійної освіти і досвідом. Індивідуа-
льними здібностями і якостями керівника, 
мотивованим прагненням до неперервної 
самоосвіти і самовдосконалення, творчим і 
відповідальним ставленням до справи.  

На думку Л. Даниленко та Л. Карамушки, 
професійна компетентність керівника ЗЗСО 
визначається сукупністю таких компонентів: 
– знання, необхідні знання для педагогічної 

спеціальності або посади;  
– уміння та навички, потрібні для успішного 

виконання функціонально-посадових 
обов’язків;  

– професійні, ділові та особистісно-значущі 
якості, що сприяють як найповнішій 
реалізації власних сил, здібностей і 
можливостей      у       процесі      виконання  
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функціонально-посадових обов’язків;  
– загальна культура, необхідна для 

формування гуманістичного світогляду, 
визнання духовно-ціннісних орієнтирів, 
моральних і етичних принципів 
особистості;  

–  мотивація професійної діяльності.  
Одночасно визначаються принаймні три 

рівні професіоналізму: виконавчий, 
компетентний, досконалий.  

Виконавчий рівень в основному 
передбачає репродуктивну діяльність; 
компетентний розглядається як рівень 
поглибленого знання, здібності до 
актуального виконання діяльності, 
адекватного виконання завдань; доско-
налий тлумачиться як рівень, до якого 
можливо прагнути, як ідеал.  

На думку В. Сластьоніна, професіо-
налізм – це професійна компетентність 
керівника. Вона визначається як єдність 
його теоретичної готовності до здійснення 
своєї діяльності.  

Зміст теоретичної готовності складають 
аналітичні, прогностичні, проективні та 
рефлексивні вміння; до практичної 
готовності відносяться організаторські й 
комунікативні вміння.  

Також, на думку автора, професійно-
управлінська компетентність являє собою 
вміння керівника як суб’єкта управлін-
ського впливу, здатного по-новому 
констатувати наукові та практичні знання з 
управління.  

На думку інших науковців, компетенція 
– це професіоналізм людини, який можна 
розбити на елементи: професіоналізм у 
розумінні та прийнятті змісту норм 
діяльності (цілей, планів, програм, 
технологій, методів й підходів) і 
професіоналізм у наявності необхідних 
цінностей. Професіоналізм представляє 
собою інтегральну сукупність індивідуа-
льних, особистісних і суб’єктивно-діяльніс-
них якостей, що дають можливість на 
максимальному рівні успішності вирішувати 
типові для управлінської діяльності 
завдання, й розглядається як сутнісна 
характеристика керівника будь-якої ланки 
управління.  

Професіоналізм особистості та її 

управлінські здібності характеризують 
індивідуальні якості керівника, що 
зумовлюють успішне виконання ним своїх 
професійних обов’язків. У структурі 
управлінських здібностей вирізняють такі 
показники: загальні здібності (вони 
необхідні, але не самодостатні), специфічні 
якості (без них немає організатора) та 
індивідуальні якості, які дозволяють 
окреслити певні типи організаторів. Можна 
констатувати, що тільки сукупність усіх цих 
характеристик може скласти узагальнений 
портрет організатора як діяча, значною 
мірою вони пов’язані зі спрямованістю 
особистості, її підготовки до управлінської 
діяльності та її рівнем управлінської 
культури взагалі.  

До загальних здібностей керівника 
можна віднести: практичність розуму  
(здатність запроваджувати свої знання й 
досвід у різних життєвих ситуаціях); 
комунікативність  (відкритість до інших, 
готовність до спілкування, потреба мати 
контакти з людьми);  глибина розуму  
(уміння діяти енергійно, наполегливо 
вирішувати складні завдання);  ініціа-
тивність  (специфічний творчий прояв 
активності, що зумовлює народження 
нових ідей, пропозицій); наполегливість  
(прояв сили волі, уміння доводити справу 
до кінця); самовитримка (здатність 
контролювати власні почуття, власну 
поведінку у складних ситуаціях); 
працездатність  (здатність вести напружену 
роботу, тривалий час не стомлюючись); 
уважність  (уміння вбачати незначні деталі 
та зберігати їх у пам’яті); організованість  
(уміння працювати й жити за режимом).  
Професійно-управлінська компетентність 
являє собою вміння керівника як суб’єкта 
управлінського впливу, здатного по-новому 
структурувати наукові та практичні знання з 
управління. Професійна зрілість – це стан 
повного розкриття потенціалу керівника. 
Управлінська спрямованість реалізує такі 
показники, як інтерес до професії  
керівника, схильність  займатися нею, 
усвідомлення своїх здібностей, характеру 
та мотивів вибору певної професії.  

В. Локшин розкриває професійну 
компетентність      фахівця      з      управління  
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___ через призму єдності теоретичної та 
практичної готовності до управлінської і 
творчої діяльності та характеризує рівень 
його професіоналізму.  

Крім того, основну структуру 
компетентності становлять численні вміння, 
які характеризують цю готовність. До 
змісту поняття «компетентність» нині 
включають інтегровані показники культури 
фахівців з управління в освітній сфері, їхні 
особистісні та професійні якості.  

Слід звернути увагу на наявність 
процесуального компонента діяльності, 
здатність майбутніх керівників до 
саморозвитку. Бути компетентним у 
професійній діяльності означає постійно 
збагачувати свої знання, критично мислити, 
обґрунтовано висловлювати свою думку, 
захищати власну позицію. 

Сьогодні управлінську (професійну) 
компетентність неможливо звести тільки 
до фахових знань, умінь і навичок, хоча 
вони і є ключовими категоріями, 
важливими складовими цього поняття. 
Управлінська (професійна) компетентність 
керівника – комплексне поняття, яке не 
можна звести не до здібностей з 
управління, ні до освіченості у сфері 
психології управління, ні до особистих 
якостей особистості, тому що в такому 
випадку розуміння можливостей 
виявляється однобічним.  

Психолого-педагогічними основами 
формування управлінської (професійної) 
компетентності визначаються:  
– сукупність якостей і властивостей 

особистості, зумовлених високим 
рівнем психологічної підготовки;  

– високий рівень професійної підготов-
леності до управлінської діяльності та 
ефективної взаємодії в процесі роботи 
в команді з педагогічним колективом, 
що можна розглядати як систему 
внутрішніх ресурсів керівника, 
необхідних для побудови результа-
тивної роботи ЗЗСО. 
Основним критерієм сформованості 

управлінської (професійної) компетентності 
можна вважати професійний та 
особистісний саморозвиток керівника. 
Самоосвіта керівника – найважливіше 
завдання, робота над яким дозволяє йому 

впровадити в дію весь свій творчий 
потенціал, максимально повно використо-
вувати свої можливості та здібності. 
Самоосвіта своєю чергою має бути 
спрямована на самовдосконалення, 
саморозвиток.  

Видатний педагог В. Сухомлинський 
уважав, що для директора основне 
завдання  полягає в умілому керівництві 
творчою працею колективу. Освітній 
процес, на його погляд, має три джерела: 
науку, майстерність і мистецтво. Добре 
керувати навчальним закладом – це 
означає досконало володіти наукою, 
майстерністю та мистецтвом навчання та 
виховання. Виховання в широкому 
розумінні – це багатогранний процес 
постійного духовного збагачення й 
оновлення тих, кого виховують, і тих, хто 
виховує. Керувати ним означає насамперед 
самому постійно збагачуватись і 
оновлюватись, бути сьогодні духовно 
багатше, ніж учора. Внутрішньошкільне 
керівництво стає  ефективним, якщо 
директор навчального закладу володіє 
теорією педагогіки та психології, знає зміст 
роботи вчителя, уміє чітко обрати 
найраціональніші форми та методи 
спілкування з педагогічним колективом. А 
саме колектив формує особистість 
керівника-лідера. Все це створює 
передумови для досягнення теоретичного 
рівня знань, удосконалення  вмінь і навичок 
та їх інтеграції у сферу практичної 
діяльності, що забезпечує висвітлення 
змісту управлінської кваліфікації  керівника 
ЗЗСО як сукупності професійних знань, 
умінь, навичок на рівні управлінської 
(професійної) компетентності з урахуван-
ням сформованої загальної культури, а 
також мотивації діяльності. 

Отже, управлінська (професійна) 
компетентність керівника закладу загальної 
середньої освіти є складним структурним 
утворенням, тобто складною компетент-
ністю, яка розпадається на більш дрібні, 
специфічні компоненти.  

Директор сьогодні – це не просто 
посада, а й велике педагогічне мистецтво. 
Він покликаний поєднувати в одній особі 
вчителя, методиста, державного аудитора,  
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менеджера, організатора  освітнього 
процесу, чуйного та уважного наставника 
колективу. Це вимагає не тільки всебічних 
теоретичних знань і педагогічних умінь, 
досконалого володіння наукою управління, 

високого рівня управлінської (професійної) 
компетентності, а й високого рівня 
сформованості управлінської  культури  
керівника в цілому.  
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ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ  

ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

І. ІВАЩЕНКО 

Реалізація нових підходів до освітнього 
процесу в школі та визначення в ньому 
місця особистості учня і вчителя 
починається із внесення відповідних змін до 
педагогічного менеджменту. Він має 
забезпечити безперервне професійне й 
особистісне зростання працівників школи, 
учнів, стабільність і комфорт у закладі, 
адаптацію школи до умов, які постійно 
змінюються, визначення місця школи в цих 
умовах, стратегії й тактики її розвитку. 

Школа отримала можливість самостійно 
обирати орієнтири й цільові установки своєї 
діяльності. В умовах демократизації 
шкільного життя, переходу до громадсько-
державної моделі керівництва закладами 
освіти значно зросла роль колективних 
форм управління. 

Як же домогтися, аби школа була 
навчальним простором, де дитина вчиться 
міркувати самостійно, а навчання 
спирається на природну дитячу 
допитливість? У цьому контексті 
вирішального значення набуває робота 
педагогічної ради. Адже саме під час її 
засідань вирішують, чим має «жити» 
педагогічний колектив, як реалізувати 
виклики нової української школи, які 
навички слід формувати в покоління, що 
живе в умовах інформаційного буму. 

Головою педагогічної ради як постійно 
діючого дорадчого колегіального органу є 
директор школи. До складу педагогічної 
ради входять також заступники директора, 
вчителі, вихователі, шкільний лікар, 
представники батьківської громадськості, 
бібліотекар, педагог-організатор, лідери 
учнівського самоврядування, голова ради 
школи.  

Статус, повноваження й завдання 
педагогічної ради визначено законами 
України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», Статутом закладу 

загальної середньої освіти.  
Педагогічна рада обговорює питання 

щодо: 
• змісту, форм і методів освітнього 

процесу, його удосконалення й 
методичного забезпечення; 

• варіативної складової робочого навчаль-
ного плану; 

• планування навчальної та виховної 
діяльності, розвитку освітнього закладу, 
зміцнення його матеріальної бази; 

• моніторингу якості освіти, вивчення 
досвіду роботи методичних об’єднань 
тощо; 

• розвитку творчої ініціативи педагогів, 
упровадження в освітній процес 
інноваційних технологій; 

• участі в інноваційній та експеримента-
льній діяльності, співпраці із закладами 
вищої освіти та науковими установами; 

• морального заохочення батьків та осіб, 
що їх замінюють, громадських діячів, які 
беруть участь в організації освітнього 
процесу. 
Діяльність педагогічної ради ефективна 

у разі, коли під час планування її роботи 
враховані потреби конкретного освітнього 
закладу.  

Дуже важливо обрати правильну 
стратегію планування роботи педагогічної 
ради в школі, опираючись на принципи 
планування: актуальність, науковість, 
перспективність, концептуальність, систем-
ність.  

Розглянемо три моделі, які у плануванні 
використовують найчастіше. 

Довготривала модель дає змогу 
охопити послідовно основні проблеми 
закладу загальної середньої освіти  й 
передбачає їх розгляд протягом декількох 
років, при чому щоразу на вищому рівні за 
принципом наступності. Тематику засідань 
планують на 3-5 років. 
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Середньострокова модель передбачає 
аналіз попередніх результатів, постановку 
завдань на поточний рік за підсумками 
минулого року й педагогічне передбачення 
перспективи. Планування засідань 
педагогічної ради спрямоване на 
розв’язання певної проблеми чи низки 
проблем у найближчі 2-3 роки. 

Короткотривала модель охоплює 
проблеми поточного навчального року. 
Засідання педагогічної ради проводять у 
межах певного змісту чи методики. 
Зазвичай метою такого планування роботи 
педагогічної ради є локальні зміни, які 
поліпшують, оновлюють, активізують 
діяльність педагогів щодо окремих аспектів 
освітнього процесу і в межах одного 
навчального року. Така технологія 
планування роботи педагогічної ради має 
на меті певні зміни одного напряму 
освітньої діяльності. 

Завдяки перспективному плану роботи 
педагогічної ради можна забезпечити 
послідовність у вивченні й аналізі стану 
викладання та якості знань учнів з окремих 
предметів, у роботі з виховання учнів, 
реалізації нормативно-правових документів 
Міністерства освіти і науки, рішень колегій 
тощо. 

Тематика й терміни проведення 
засідань педагогічної ради зазначаються в 
річному плані роботи школи. Відправною 
точкою, що визначає тематику засідань 
педагогічної ради на наступний навчальний 
рік, є результати глибокого аналізу стану 
освітнього процесу. До обговорення 
тематики засідань педагогічної ради залу-
чають керівників методичних об’єднань, 
досвідчених учителів, працівників соціально-
психологічної служби. Тематика засідань 
педради є каркасом, на який «нанизується» 
вся методична робота в річному плані 
школи. 

Орієнтовно річний цикл роботи 
педагогічної ради школи формується з 4-5 
засідань різних видів: 

Серпень, установче (аналітико-
прогностичне) засідання: 
– планування роботи закладу загальної 

середньої освіти; 
– визначення завдань педагогічного 

колективу; 
– обговорення питань готовності школи до 

початку навчального року. 
Жовтень, квітень, науково-педагогічне: 

– реалізація науково-педагогічної проб-
леми, над якою працює заклад загальної 
середньої освіти. 
Психолого-педагогічне: 

– спрямування діяльності педагогічного 
колективу на забезпечення ефективності 
освітнього процесу, створення простору 
нових освітніх можливостей, форму-
вання в учнів компетентностей, необхід-
них для успішної самореалізації в 
суспільстві. 
Тематичне, проблемне: 

– підвищення рівня навчальних досягнень 
учнів, поліпшення ефективності освіт-
нього процесу, формування творчої 
особистості. 
Травень-червень, підсумкове (узагальню-
вально-аналітичне): 

– аналіз роботи закладу загальної 
середньої освіти за навчальний рік та 
обговорення шляхів її поліпшення; 

– обговорення здобутків педагогічного 
колективу щодо орієнтації на потреби 
учня в освітньому процесі;  

– застосування інформаційно-комуніка-
ційних технологій, що оптимізують 
управлінські процеси й формують в учнів 
важливі технологічні компетентності;  

– обговорення річного плану та режиму 
роботи школи на наступний навчальний 
рік; робочого навчального плану, 
зокрема, варіативної складової; питань 
про переведення учнів до наступних 
класів, випуск учнів, видачу документів 
про відповідний рівень освіти, 
нагородження за успіхи в навчанні тощо; 
допуску екстернів до державної 
підсумкової атестації (за потреби); 

– звіт про результативність організації 
співпраці з батьками, громадами.  

Слід зауважити, що проблемне засідання 
педагогічної ради проводять за потреби. 
Воно спрямоване на розв’язання актуальних 
проблем, що виникли в ході роботи і не були 
передбачені річним планом. Можна 
проводити й комбіновані засідання, які 
виконуватимуть   функції,  скажімо,   науково- 
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___ педагогічного й установчого чи 
тематичного й підсумкового видів. 

Кадри вирішують усе... Цей вислів 
залишається актуальним і нині. Як же 
перетворити внутрішкільну методичну 
роботу на «кузню» інноваційних, творчих 
небайдужих педагогів, які здатні 
адаптувати школу до сучасних потреб 
учнів? Важливо так добирати теми засідань 
педагогічної ради, аби ці засідання були 
чинником підвищення фахової 
майстерності вчителів, а підготовка до  
них – своєрідною школою педагогічної 
майстерності. 

Центральними питаннями порядку 
денного завжди мають бути питання, що 
стосуються результатів діяльності 
педагогів, а саме: 
• рівня навчальних досягнень і 

особистісного розвитку учнів;  
• створення освітнього простору взаємодії 

та співпраці між учителем, учнем і 
батьками та ступеня його ефективності;  

• удосконалення освітнього середовища, 
реалізації педагогіки партнерства й 
компетентнісного підходу шляхом 
упровадження новітніх освітніх 
технологій; 

• психологічного комфорту та стану 
здоров’я учнів тощо. 
Сутністю кожного засідання педагогічної 

ради є створення команди однодумців, які 
спільними зусиллями будують нову 
українську школу. Аби педагогічна рада 
справді була органом управління, а її 
рішення сприяли поліпшенню роботи з 
учнями, до кожного засідання необхідно 
ретельно готуватися. До підготовки 
засідання залучають кращих із кращих, 
створюють творчі робочі групи, які  
• всебічно опрацьовують питання, 

винесені на розгляд педради; 
• вивчають стан упровадження цих питань 

учителями у їхню практичну діяльність; 
• розробляють відповідні анкети залежно 

від теми засідання як для вчителів, так і 
для учнів, батьків, готують різноманітні 
додатки, інформаційні бюлетені, 
виставки тощо; 

• глибоко аналізують можливості 
застосування тих чи тих інновацій у 

закладі освіти та розробляють 
рекомендації щодо їх поетапного 
упровадження; 

• готують проект рішення педради. 
Заступнику директора важливо 

«тримати руку на пульсі» освітнього 
процесу в школі й уміти відстежувати 
потреби вчителів. Адже найцікавішими для 
них є ті форми й зміст роботи, що 
допомагають практично розв’язати 
конкретні проблеми і труднощі, з якими 
стикається більшість членів колективу. 
Важливо постійно поповнювати 
методичний багаж педагогів новими 
освітніми технологіями, знахідками, 
авторськими ідеями. Аби засідання 
педагогічної ради було результативним, 
головуючому потрібно провести засідання 
педагогічної ради так, аби воно не 
перетворилося на «формальне», а стало 
цікавою й захопливою подією, життєво 
необхідним зібранням однодумців. Уміти 
досягати такого результату – це справжнє 
мистецтво. Головуючий як модератор 
спрямовує колективну думку на 
розв’язання актуальної проблеми, об’єднує 
педагогів-однодумців у творчі динамічні 
групи під час інтерактивної роботи, 
допомагає учителям-початківцям відчути 
себе активними членами педагогічного 
колективу. 

Головуючим на засіданні педагогічної 
ради може бути як голова педагогічної 
ради – керівник закладу, так і інший 
педагог, зокрема заступник директора з 
навчально-виховної роботи. Секретаря, 
який веде протоколи засідань педагогічної 
ради протягом усього навчального року, 
обирають на установчому засіданні 
педагогічної ради. 

Проводити засідання педагогічної ради 
потрібно в зручний для всіх педагогів час. 
Розпочинати й завершувати слід вчасно. 
Реєстрацію присутніх варто доручити 
секретарю педагогічної ради, який 
завчасно підготує для цього відповідні 
бланки. 

Головуючий надає слово педагогам для 
доповідей і виступів. Пропонуємо такий 
порядок проведення традиційного 
засідання педагогічної ради: 
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• повідомлення відповідальної особи про 
виконання рішень попередньої педа-
гогічної ради (3-4 хв.); 

• доповідь по суті питання, яке 
обговорюється (25-30 хв.); 

• відповіді на запитання по суті доповіді, 
заслуховування критичних зауважень  
(5-10 хв.); 

• обговорення висловлених пропозицій 
(25-30 хв.); 

• прийняття рішення (3-5 хв.). 
У разі необхідності порядок прове-

дення засідання може змінюватися. У будь-
якому випадку треба пам’ятати, що 
педрада – це не вистава. Ретельність 
підготовки до неї не означає, що виступати 
повинні тільки ті, кого визначили, але 
тривалість проведення педагогічної ради 
не повинна перевищувати 2,5 години. 

Ефективність засідання педагогічної 
ради значною мірою залежить від якості 
основної доповіді. Доповідач має глибоко 
знати питання, яке обговорюється, мати 
свій погляд на нього, що дасть йому змогу 
ґрунтовніше розкрити проблему, а членам 
педради – прийняти конкретне рішення. 
Під час виступу доповідачу необхідно:  
• обґрунтувати актуальність проблеми, що 

обговорюється; 
• конкретизувати мету й завдання 

педагогічної ради; 
• розкрити проблему з позицій сучасних 

досягнень психолого-педагогічної науки 
та передового педагогічного досвіду; 

• забезпечити глибокий аргументований 
аналіз роботи педагогічного колективу, 
оцінити позитивний досвід, розкрити 
наявні недоліки, вказати на їхні причини; 

• виділити проблемні питання, від 
практичного вирішення яких залежить 
поліпшення роботи колективу; 

• забезпечити об’єктивність оцінок, 
доказовість, аргументованість висновків 
і узагальнень; 

• чітко визначити завдання й шляхи їх 
вирішення, запропонувати конструк-
тивну програму дій. 

Виступи під час обговорення мають 
бути короткими (до 10 хвилин), чіткими й 
лише по суті питання. Виступаючий може 
торкнутися будь-якого питання, що 

піднімалося в доповіді та у виступах колег, 
висловити власну думку, обґрунтувати при 
цьому свої погляди, навести приклади. 
Заперечувати виступаючому, виправляти 
його під час виступу недопустимо. 
Обговорення слід припиняти тоді, коли 
виступили всі бажаючі. 

Усі учасники засідання педагогічної 
ради дотримуються регламенту, форму-
люють думки та пропозиції чітко й 
зрозуміло; уважно слухають й не 
перебивають тих, хто виступає; поважають 
думку іншого й обов’язково висловлюють 
свою; не допускають негативних 
емоційних сплесків, які різко знижують 
результативність обміну думками; 
критикують об’єктивно, вносять конкретні 
пропозиції, які реально втілити. 

Під час заслуховування доповіді та 
виступів члени педагогічної ради повинні 
отримати максимум найновішої науково-
педагогічної інформації з питання, яке 
розглядається; компетентний аналіз 
новаторських знахідок; об’єктивну й 
компетентну оцінку діяльності педагогіч-
ного колективу; чіткі пропозиції з 
упровадження в практику результатів 
наукових досліджень, передового педаго-
гічного досвіду, удосконалення освітнього 
процесу. 

Головуючий, як лоцман корабля, має 
спрямовувати засідання в потрібному 
напрямі, чутливо реагуючи на хід 
обговорення. Постійно стежити за 
реакцією членів педагогічної ради; за 
потреби вставляти ділову репліку, 
надавати слово тим, хто хоче висловитися; 
дослухатися до всіх пропозицій; за 
необхідності підсумовувати виступи, 
конкретизувати пропозиції; активізувати 
всіх членів педагогічної ради, заохочувати 
до висловлення власної думки, внесення 
пропозицій щодо рішень педагогічної 
ради; домагатися загального схвалення 
прийнятих рішень. 

Аби утримувати увагу членів 
педагогічної ради та задавати тон 
обговоренню, слід бути щирим, відкритим 
до спілкування, готовим доречно 
пожартувати,   проявити   ерудицію.   А   ще  
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важливим є вміння створити під час 
засідання атмосферу емпатії, щирості, 
саморозкриття. 

Підбиваючи підсумки обговорення 
питання, голова педагогічної ради 
зосереджує увагу присутніх на основних 
моментах, указує напрям подальшої 
роботи. 

Щодо форм засідань педагогічної ради, 
то традиційними є доповідь з 
обговоренням, доповідь зі співдоповідями, 
семінар-практикум, серія повідомлень. 
Проте традиційне засідання педради має 
один важливий недолік: активним на 
такому засіданні є доповідач (найчастіше – 
заступник директора) і кілька 
співдоповідачів (наперед визначених). Інші 
члени колективу не виявляють активності, а 
якщо й виділяють, то на дуже низькому 
рівні. 

Застосовуючи інноваційні технології 
проведення засідань педради, можна легко 
позбутися цього недоліку. Потрібно лише 
вибрати цікаву для всіх тему, поставити 
проблемне завдання та залучити до 
обговорення якомога більше (бажано – 
всіх) членів педагогічного колективу. Так, 
засідання педагогічної ради можна 
провести у формі захисту інновацій, ділової 
гри, семінару-практикуму, аукціону 
педагогічних ідей, презентації, майстер-
класу, рольової гри, конференції, «круглого 
столу», консиліуму, фестивалю, творчого 
звіту, методичного дня, методичної 
панорами тощо. 

Саме під час творчого засідання 
педради народжуються й утверджуються 
нові форми роботи, інноваційні технології, 
творчий підхід до розв’язання освітніх 
проблем, відбувається зміна й перебудова 
старих поглядів на педагогіку, педагогічних 
стереотипів і установок. Саме на такому 
засіданні вчитель створює для себе 
алгоритм нового педагогічного мислення та 
дій. 

Головним моментом у проведенні 
засідання педради вважається ухвалення 
рішення, проєкт якого члени робочої групи 
готують заздалегідь. Ухвалене рішення має 
ґрунтуватися на глибокому попередньому 
аналізі освітнього процесу і містити методи 

та прийоми, за допомогою яких можна 
розв’язати актуальні проблеми закладу 
загальної середньої освіти. У рішенні 
педради не повинно бути загальних фраз, 
розмитості формулювань. У кожному 
рішенні потрібно зазначити певного 
педагога чи групи педагогів із конкретною 
вказівкою, що потрібно зробити, чітко 
визначити термін виконання.  

Рішення, прийняте педагогічною радою, 
фіксується секретарем у протоколі 
засідання. Відтак заступник директора 
вносить корективи до плану 
внутрішкільного контролю. 

З огляду на те, що рішення педагогічної 
ради є обов’язковими до виконання, варто 
переконатися, що всі члени колективу 
школи ознайомилися з ними, зокрема ті 
педагоги, які з певних причин не брали 
участі в засіданні педагогічної ради. Для 
цього інформацію про ухвалені рішення 
доцільно розмістити на стенді для 
загального ознайомлення. Алгоритм 
реалізації рішень педагогічної ради 
передбачає: 
• видання наказу про затвердження 

рішень педагогічної ради; 
• відвідування уроків, виховних заходів 

членами педагогічного колективу та 
адміністрації з метою реалізації рішень 
педагогічної ради; 

• роботу в методичних об’єднаннях щодо 
виконання рішень педагогічної ради; 

• проведення моніторингових дослід-
жень; 

• діагностику позитивних змін в організації 
освітнього процесу; 

• вивчення досвіду розв’язання проблем, 
поставлених педагогічною радою; 

• висвітлення інформації про виконання 
рішень на наступних засіданнях 
педагогічної ради. 
Ґрунтовні, глибоко продумані рішення, 

ретельний контроль за їх виконанням 
забезпечують ефективну роботу педаго-
гічної ради закладу загальної середньої 
освіти. 

Отже, педагогічна рада – орган, на 
якому «зав’язані» всі ключові управлінські й 
методичні питання діяльності закладу 
загальної    середньої    освіти.   Тож    якісна  
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підготовка до її засідання, а відтак 
ефективне його проведення – один із 
найважливіших аспектів у професійній 
діяльності директора школи та його 
заступників. І мистецтво перетворити 

засідання із рутинного заходу на знакову 
подію в розвитку закладу освіти в цілому й 
у професійному зростанні кожного 
педагога зокрема є важливим фаховим 
умінням менеджера освіти. 

ЗНО ТА МОНІТОРИНГ  

САМОПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ЗНО:  

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 

О. БОРИСЕНКО 

Підготовка до зовнішнього незалеж-
ного оцінювання є питанням, яким нині 
найбільше опікуються випускники 11-х 
класів, їхні батьки, вчителі. На перший 
погляд, до початку основної сесії 
тестування ще залишилося багато часу, 
проте в умовах сьогодення, пов’язаних із 
карантинними обмеженнями, дистанційним 
навчанням, нестачею фінансових ресурсів 
родин, значної актуальності набуває 
організація ефективної самопідготовки 
учнів до складання зовнішнього оцінювання 
та подальшого вступу до закладів вищої 
освіти. 

Якими ж є основні складові ефективної 
самопідготовки випускника? Перш за все, 
усвідомлена мотивація. На думку більшості 
вчителів (близько 82%), саме вона є тим 
чинником, який найважче формується, 
проте суттєво визначає рівень готовності 
учнів до складання ЗНО.  

Просто бажання отримати високий 
результат не є переконливим мотивом для  
свідомого впливу особистості на свою 
звичну поведінку, підвищення відповіда-
льності, активне навчання.  Набагато 
важливішим для учня є уявлення «себе у 
майбутньому», свого місця у суспільстві, 
роду діяльності, професії тощо. Відтак, 
мотивами можуть бути бажання вступити 
до омріяного закладу вищої освіти, 
можливість стати затребуваним фахівцем у 
певній галузі, прагнення отримати 
престижну високооплачувану роботу, 

перспектива підвищити матеріальні статки 
родини та інше. 

Важливою складовою організації 
самопідготовки є критичний аналіз та 
співставлення своїх бажань і  можливостей. 
Для успішного оволодіння професією 
програміста замало посередніх знань з 
математики, а для вступу до медичних 
закладів вищої освіти необхідно отримати 
сертифікати з балами вище за 160. Отже, 
слід обрати ту сферу діяльності, де 
випускник може бути успішним, матиме 
змогу ефективно застосувати набуті 
компетенції, реалізувати власні таланти та 
здібності. Як свідчать опитування 
одинадцятикласників, такий вибір учні 
здійснюють  переважно самостійно (68%), 
за порадами батьків (32%), друзів (28%), 
учителів (17%). При цьому більшість 
випускників починають робити такий вибір 
лише в одинадцятому класі, а близько 5% не 
можуть визначитись зі своїми 
уподобаннями до моменту реєстрації на 
основну сесію тестування. За свідченням 
випускників минулих років, які склали 
тестування з найвищим результатом, 
організована самопідготовка старшок-
ласників повинна розпочинатися ще в 
середній школі, а мінімальний термін 
підготовки до ЗНО, на їхню думку, повинен 
становити не менше  двох  років до вступу. 

Наступним важливим кроком для 
організації підготовки до ЗНО є визначення 
предметів  тестування.  На  сьогодні  чи й не  
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___ єдиним правильним шляхом для вирішення 
цього питання є ознайомлення з умовами 
прийому на навчання до закладів вищої 
освіти України (http://education.od.ua/), де у 
відповідних таблицях зазначений перелік 
сертифікатів ЗНО, які необхідно подати для 
вступу на обрані спеціальності (зазвичай 2-4 
предмети). Після чого за відповідними 
посиланнями (https://vstup.osvita.ua/) 
ознайомитися з переліком закладів вищої 
освіти України, які готують спеціалістів 
обраного профілю. При цьому, за 
результатами проведених досліджень, 
користуються таким «алгоритмом» пошуку 
від 60% до 73% випускників. Близько третини 
учнів-респондентів обирають ті предмети, з 
яких мають найвищі оцінки, близько 16% 
опитаних користуються порадами батьків і 
друзів. 

Уміння розподіляти час також є 
необхідною складовою ефективної самопід-
готовки. Брак часу на організацію 
підготовки до ЗНО, як чинник що найбільше 
впливає на рівень підготовки до ЗНО, 
відзначають від 24% до 35% старшоклас-
ників. Зазвичай це пов’язано з відсутністю в 
учнів сформованих навичок планування 
власної діяльності. Не викликає сумнівів той 
факт, що великі обсяги навчального 
матеріалу потребують великих затрат часу 
на виконання учнями домашніх завдань, 
проте  півтори години на добу для 
самопідготовки до ЗНО, цілком вистачить 
за умов наполегливої роботи. Графік 
підготовки для кожного предмету, 
складений на основі затверджених програм 
(https://ru.osvita.ua/), дасть змогу чітко 
реалізовувати поставлену мету. До цього ж 
для підготовки можна використовувати і 
додатковий час, проведений у транспорті, 
відведений для фізичної активності, 
виконання домашніх справ. Наприклад, у 
такий спосіб можна прослуховувати 
аудіотексти іноземною мовою або 
аудіотвори українських письменників 
(https://www.youtube.com/playlist?
list=PL47_m_Ga4AefP4iGa2NDgoNqra5k8Gatv). 

Систематичне тренування –  необхідна 
складова ефективної самопідготовки до 
зовнішнього незалежного оцінювання. 
Важливо розвивати практичні навички 

виконання тестових завдань, розв’язання 
задач, виконання вправ, написання творів. 
Під час таких тренувань легше виявити свої 
сильні та слабкі сторони, визначити 
прогалини в знаннях, зрозуміти,  які теми є 
складнішими для сприйняття. При цьому 
важливо чітко усвідомлювати, що 
найскладніші завдання треба не відкладати, 
а вирішувати у першу чергу, постійно 
повертатися до вивченого, виконувати 
роботу над помилками.  

Зазвичай наполеглива праця виснажує, 
тому важливо не лише планувати навчання, 
а й правильно організовувати відпочинок. 
Форсування великих обсягів навчального 
матеріалу напередодні тестування, як 
свідчить практика, не дає бажаного 
результату, проте погіршує самопочуття, 
загострює психологічні проблеми (відчуття 
невпевненості, схвильованості, страху). За 
результатами опитування, близько чверті 
випускників побоюються, що надмірна 
стомленість і погіршення стану здоров’я 
можуть суттєво вплинути на  результат 
тестування. Саме тому запланований 
відпочинок через кожну годину навчання 
протягом 20 хвилин дасть змогу зменшити 
розумове навантаження, відновити сили. 
Також ефективність навчання може 
підвищити чергування різних видів 
діяльності: читання, перегляд відеоуроків, 
прослуховування аудіоматеріалів. 

Важливим компонентом самонавчання 
випускників є так зване «використання 
можливостей», тобто нагоди підвищити 
рівень власних знань із певних предметів 
поза програмовим матеріалом або взяти 
участь у додаткових  випробуваннях. 
Сьогодні доволі поширена практика 
проведення пробних тестувань. Їх 
запроваджують регіональні центри оціню-
вання, зокрема Харківський регіональний 
центр оцінювання якості освіти. Участь у 
процедурі пробного тестування дає змогу 
учням потрапити в ситуацію реального 
випробування, правильно розподілити час 
для виконання завдань сертифікаційної 
роботи, можливість попрацювати з 
бланками відповідей. Подібні заходи також 
проводять районні та міські відділи освіти, 
заклади  вищої   освіти   області,  при  цьому  

http://education.od.ua/
https://vstup.osvita.ua/
https://ru.osvita.ua/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL47_m_Ga4AefP4iGa2NDgoNqra5k8Gatv
https://www.youtube.com/playlist?list=PL47_m_Ga4AefP4iGa2NDgoNqra5k8Gatv
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такі тестування найчастіше є безкош-
товними. 

Важливу роль у підготовці учнів до ЗНО 
відіграє участь у предметних шкільних 
олімпіадах, де учні мають змогу виконувати 
нестандартні, творчі завдання, використо-
вувати додатково набуті знання з окремих 
предметів, навчаються поводитися у 
стресових ситуаціях.  

Учням не слід уникати будь-якої нагоди  
долучитися до наукової роботи. Навчання в 
Малій академії наук, участь у конкурсах-
захистах наукових робіт сприяють 
поглибленню знань з обраних навчальних 
дисциплін, дають змогу спілкуватися з 
однодумцями. 

Реалією сьогодення є дистанційне 
навчання. Використання Інтернет-ресурсів, 
соціальних мереж нині стало невід’ємною 
складовою самопідготовки старшоклас-
ників. За результатами моніторингу, 
Інтернет-ресурси як джерело підготовки до 
ЗНО  використовують близько 70% 
одинадцятикласників міських і 43 % учнів 
сільських закладів  загальної середньої 
освіти. Основними Інтернет-ресурсами, 
якими користуються випускники, є сайти 
Українського центру оцінювання якості 
освіти та Харківського регіонального 
центру оцінювання якості освіти. 

Найчастіше для самоосвіти учні 
використовують ресурси Освіта-онлайн 
(54 %), ZNOUA (37 %), Ed-Era.com (7 %). 
Найчастіше як до джерела підготовки до  
ЗНО до Інтернету звертаються учні міських 
закладів (близько 80% опитаних), тоді як 
відповідний відсоток для учнів сільських 
закладів загальної середньої освіти не 
перевищує 50%. Але,  існує безліч освітніх 
сайтів і платформ, де пропонують 
користувачам відеоуроки, презентації, 
онлайн тестування, словники, які значно 
можуть полегшити процес підготовки до 
ЗНО, зроблять його цікавішим і 
різноманітнішим.  

Отже, можна стверджувати, що в 
умовах сьогодення правильно побудована 
система самопідготовки випускників, 
використання різноманітних джерел 
інформації, раціонально розподілений час 
здатні суттєво підвищити шанси успішного 
складання зовнішнього незалежного 
оцінювання. Головне  для учнів усвідомити, 
що допомога репетиторів не є запорукою 
успішного складання зовнішнього 
незалежного оцінювання, а навчання в 
престижному міському закладі загальної 
середньої освіти не  гарантує успішного 
вступу на місця державного замовлення.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Всеукраїнський портал підготовки до ЗНО (ЗНО клуб) https://znoclub.com/ 
2. Освітній портал Академія  (онлайн-курси підготовки до зовнішнього незалежного оціню-

вання)  http://zno.academia.in.ua/ 
3. Знання онлайн (дистанційні курси підготовки до ЗНО) https://znaniya.znonline.org/ 
4. Відеоуроки: https://uroky.com.ua/ 
5. Тренувальні тести ЗНО  https://www.iznotest.info/ 

РЕЗУЛЬТАТИ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО 
ОЦІНЮВАННЯ  З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВИПУСКНИКАМИ 

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ  
ОСВІТИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Г.БРАТКОВА, Н.КЛЮНІНА 

Знання іноземних мов – це ключ до 
успіху в сучасному світі, де спілкування 

іноземними мовами та обробка величезних 
обсягів   інформації  набуває   все   більшого  

https://znoclub.com/
http://zno.academia.in.ua/
https://znaniya.znonline.org/
https://uroky.com.ua/
https://www.iznotest.info/
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___ значення. Інтерес до вивчення мов 
традиційно великий, бо, перефразовуючи 
відомий вислів, можна сміливо сказати, що 
той, хто володіє мовами, володіє світом. 

Переважна більшість учнів у Сумській 
області вивчає англійську мову, тому 
проаналізуємо результати складання ЗНО 
випускниками закладів загальної середньої 
освіти саме з цього предмета. У ЗНО з 
англійської мови у 2020 році взяли участь 1 685 
випускників.  

За офіційними даними Українського 
центру оцінювання якості освіти, в 
середньому по Україні не подолали поріг 
«склав/не склав» з англійської мови 5,8% 
випускників. В області цей показник 
становить 3,7% і у рейтингу областей 
України Сумська область зайняла друге 
місце. 

За критерієм 160 балів і вище Сумська 
область посіла чотирнадцяте місце  з 
результатом 34,8%. Цей відсоток нижчий за 
середній по Україні (37,9%) на 3,1%. 

За показником середнього балу (148,1) у 
загальному рейтингу областей Сумська 
область посіла чотирнадцяте місце. У 
цілому по Україні середній бал – 150,1. 

Протягом трьох останніх років 
показники ЗНО з англійської мови за всіма 
критеріями покращилися. Так, спосте-
рігається суттєве зменшення (на 5,2%) 
частки випускників ЗЗСО, які не подолали 
поріг «склав/не склав». Частка випускників 
ЗЗСО, які отримали 160 балів і більше, 
порівняно з минулими роками, збільшилася 
майже на 5%, а також збільшився показник 
середнього балу. 

Таблиця 1. Результати ЗНО з англійської мови у 2018-2020 роках. 

Проаналізуємо результати складання ЗНО з англійської мови в розрізі міст, районів, 
сільських і селищних територіальних громад області. 

Діаграма 1. Кількість учнів міських ЗЗСО, які   отримали 160 балів і вище, %. 

Найкращі результати отримали 
випускники м. Ромен, де більше половини 
учасників (50,5%) склали тестування на 160 
балів і вище (2019 – 36,2%) та 2,1% не 

подолали поріг «склав/не склав». За 
показником 160 і вище низькі результати 
має м. Буринь (6,9%, усього 2 учні із 29). 
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Таблиця 2. Результати випускників міських ЗЗСО у 2018-2020 роках. 

Місто 160 балів і вище, % 

2018 2019 2020 

Буринь 14,3 11,1 6,9 

Глухів 30,6 15,0 36,4 

Дружба 0 33,3 11,1 

Лебедин 26,2 25,0 33,3 

Ромни 46,0 36,2 50,5 

Конотоп 31,6 29,2 24,9 

Кролевець 33,3 31,1 40,0 

Охтирка 23.3 24,8 34,2 

Суми 34,2 35,8 41,3 

Тростянець 9,6 14,7 20,0 

Шостка 27,4 31,7 30,7 

Суттєво покращили результати з 
англійської мови у м. Глухові, а також у 
містах Лебедині, Кролевці, Охтирці, Сумах. 
Слід відмітити, що лише у м. Кролевці всі 
випускники, які складали тестування з 
англійської мови, подолали поріг «склав/не 
склав». За критерієм «160+» м. Тростянець 
теж підвищив результат, але в цьому місті 
найбільша частка учнів, які не подолали 
поріг «склав/не склав» – 14,3%. 

Серед закладів загальної середньої 
освіти у містах області високі результати 

продемонстрували випускники Сумської 
класичної гімназії Сумської міської ради 
(складали 93 особи, всі подолали, 75,3% 
учнів отримали 160 балів і вище). Високі 
результати мають випускники опорного 
закладу «Кролевецький ліцей №3»  (71,4% 
учнів отримали 160 балів і вище); 
Роменської спеціалізованої загальноосвіт-
ньої школи I-III ступенів № 1 імені П.І. 
Калнишевського (67,9% учнів отримали 160 
балів і вище). 

Діаграма 2. Частка учнів районних ЗЗСО, які    отримали 160 балів і вище, %. 

Серед районів області за критерієм 160 
балів і вище лідером є Краснопільський 
район (100%), проте тестування з англійської 
мови складав лише 1 випускник,  Тростя-
нецький – 50% (тест складали 2 випускники). 
Порівняно з минулим роком, значно 

покращили результат учні Середино-Будсь-
кого району, де 53% отримали бали 160 і 

7,1 %), Білопільського – 33,3% (2019 – 13,8%) 
районів. У Путивльському районі складали 
18  учнів,   усі   склали,   39%   отримали  вище  
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Діаграма 3. Кількість учнів ЗЗСО сільських і селищних  
територіальних громад, які отримали 160 балів і вище, %. 

Високі результати серед територіа-
льних громад області за критерієм 160+ 
продемонстрували випускники Липоводо-
линської селищної ради – 66,6% (2 із  
6 учнів); 80% випускників (4 із 5) Липо-
водолинської спеціалізованої школи  
I-III ступенів отримали більше 160 балів. 

У Бездрицької сільської ради результат 
100% (але лише 1 випускник), Нижньо-
сироватської сільської ради – 50% (тест 
складали 2 особи). У Коровинській СР 
складали 3 учні, один отримав високий бал. 
У Чернеччинській СР складали 7 осіб, 2 з них 
отримали більше 160 балів. 

Не складали ЗНО з англійської мови 
випускники Бочечківської, Зноб-Новгород-
ської, Миколаївської Сумського району, 
Новослобідської, Річківської, Чупахівської, 
Шалигинської територіальних громад. 

Підготовка до ЗНО 2021 уже почалася, 
отже допомогти педагогам підготувати 
учнів до проходження ЗНО, а також 
сприяти розвитку компетентності вчителя у 
використанні тестових технологій, підви-
щенню якості освіти – одне з основних 
завдань методичних служб усіх рівнів. 

З метою підвищення фахового рівня 
вчителів, які викладають в 11-х класах, 
корисними є організовані Сумським ОІППО 

методичні порадники з практичними 
заняттями. Тренерами на такі заняття 
доцільно запрошувати досвідчених 
учителів, учні яких показують високі 
результати ЗНО. 

З метою посилення підготовки учнів до 
зовнішнього незалежного оцінювання слід 
активізувати роботу шкільних методичних 
об’єднань учителів-предметників. Першо-
чергово рекомендуємо організувати в 
закладах загальної середньої освіти 
майстер-класи та тренінги, метою яких 
буде підвищення рівня професійної 
компетентності вчителів, поглиблення 
теоретичних знань і набуття ними 
практичних умінь і навичок із підготовки 
учнів до зовнішнього незалежного 
оцінювання. Такі заходи мають бути 
постійно діючими. 

Одним із основних завдань методичних 
служб є створення умов випускникам для 
системного повторення набутих у 5–11-х 
класах знань із предметів, які виносяться на 
ЗНО. Для вирішення цього завдання 
пропонуємо розробити навчально-
тематичні плани для повторення учнями 11-х 
класів навчального матеріалу з відповідних 
предметів, які реалізовуватимуться в 
позаурочний час. 

160 балів. У Буринському районі у тестуван-
ні брали участь усього 3 випускника. 

Не подолав поріг «склав /не склав» жо-
ден випускник Лебединського району (ЗНО 

складали 2 особи). У Охтирському районі, 
як і в 2018 та 2019, жоден випускник не брав 
участь у тестуванні з англійської мови. 
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Протягом навчального року вчителям-
предметникам, класним керівникам слід 
здійснювати уважне вивчення профорієнта-
ційних нахилів учнів з метою оптимального 
вибору предметів тестування та 
подальшого самовизначення школярів 
відповідно до їхніх пізнавальних 
можливостей, соціальної адаптації та 
успішної інтеграції в суспільстві, створювати 
умови для оптимальної реалізації 
випускниками свого освітнього й 
особистісного потенціалу.  

Необхідно спрямовувати освітній 
процес на навчання застосування знань, а 
не на їхнє накопичення. Опора на практичне 
використання знань не виключає якісної 
теоретичної підготовки, навпаки, без 
достатньої теоретичної підготовки 
проблема використання знань так і 
залишиться нерозв’язаною. Підготовка до 
виконання завдань ЗНО і ДПА повинна бути 
єдиною. Методичним службам закладів 
загальної середньої освіти доцільно 
організувати надання консультативної 
допомоги з питань формування психологіч-
ної готовності учнів до ЗНО, прагнення 
здобути належну освіту.  

Слід обговорювати завдання ЗНО (а 
також завдання із методичних посібників, 
які мають відповідні грифи) на засіданнях 
методичних об’єднань;  наголошувати не на 
запам’ятовуванні навчального матеріалу, а 
на його елементарному розумінні. Під час 
підготовки учнів до проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання 
треба формувати в них навички роботи із 
тестами, техніку їх виконання 

(самоконтроль часу, умовне визначення 
меж результатів тощо). Пропонуємо також 
проводити тренувальне тестування за 
програмою ЗНО, використовувати систему 
елективних курсів, факультативів, 
індивідуально- групових занять для задово-
лення пізнавальних потреб учнів. 

Щоб якісно підготувати учнів до 
складання ЗНО з іноземної мови, необхідно 
звернути їхню увагу на рівень знань мови, 
розуміння сильних і слабких сторін.  

Для цього можна, наприклад, 
запропонувати учням пройти онлайн-тести 
на відповідних сайтах для підготовки до 
ЗНО, виконати тести ЗНО попередніх років 
або пройти пробне тестування. Участь у 
пробному тестуванні дасть учням 
можливість відчути атмосферу зовнішнього 
незалежного оцінювання та дізнатися про 
всі етапи його проведення.  

У нагоді учням також можуть стати 
онлайн-курси, навчально-методичні онлайн-
комплекси, безкоштовні онлайн-платформи 
для підготовки до ЗНО BeSmart, 
Prometheus, iLearn та  освітній портал 
Akademia.in.ua. 

Тільки правильно спланований та 
організований комплексний процес 
підготовки, описаний вище, стане 
фактором, що вплине на якість освіти 
випускників, сприятиме підвищенню 
результативності складання ними 
зовнішнього незалежного оцінювання, 
створюватиме атмосферу продуктивного 
співробітництва між усіма суб’єктами 
педагогічної діяльності.  

СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО  

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ  

У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

О. БОРИСЕНКО 

Підготовка до ЗНО для кожного 
випускника закладу загальної середньої 
освіти є важливим етапом. Він розпочи-
нається з пропедевтичної підготовки в 

класах середньої школи та закінчується в 
старшій школі, де кожен учень цілеспря-
мовано готується до тестування, обираючи 
певний   перелік  предметів.   Тому,   завдан- 
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ням закладу освіти  є створення умов для 
рівного доступу кожного учня до якісних 
освітніх послуг і спрямування освітнього 
процесу в школі на оптимізацію  підготовки 
випускників до зовнішнього оцінювання. 
Зважаючи на актуальність вивчення 
питання організації підготовки старшоклас-
ників до ЗНО, відповідне дослідження було 
проведено у 6 міських та 8 сільських 
закладах загальної середньої освіти. 

У моніторингу взяли участь 300 осіб, із 
яких 5% заступників директорів, 37% 
учителів, які викладають предмети, 
винесені для складання ЗНО, 58% учнів  
11-х класів. 

Отримані результати моніторингу 
показали, що у всіх закладах загальної 
середньої освіти педагогами проводиться 
цілеспрямована робота щодо підготовки 
учнів до зовнішнього незалежного 
оцінювання.  

Опитані педагоги вважають, що 
запорукою успішного складання учнями 
ЗНО є рівень сформованості предметної 
(змістовної) компетентності учнів, 
інформаційна обізнаність і психологічна 
готовність до такої відповідальної місії, як 
участь у зовнішньому тестуванні. Крім того, 
педагоги виділяють низку об’єктивних 
факторів, які також суттєво впливають  на 
ступінь готовності учнів до ЗНО. Такими 
заступники директорів вважають 
мотивацію випускників і наявність в учнів 
необхідних знань. Як свідчать результати 
дослідження, вплив такого фактору, як 
організована робота вчителів-предмет-
ників, заступники директорів і вчителі 
оцінюють по-різному. Відсоток відповідей 
заступників є високим, проте 31% сільських і 
близько половини міських учителів із цим 
твердженням не погоджуються (рис.1).  
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                    Місто                                                                                         Село 
Рис.1. Основні фактори, що впливають на готовність учнів до ЗНО. 

Проте організація засвоєння учнями 
навчального матеріалу, їхнє оволодіння 
необхідними навичками, систематизація 
вивченого здійснюється під керівництвом 
учителів-предметників, як і підготовка 
випускників до ДПА та ЗНО. 

На запитання про ефективність різних 
напрямів діяльності закладів із підготовки 
учнів до ЗНО обидві категорії опитаних 
педагогічних працівників (заступники 

директорів, учителі) теж дали подібні 
відповіді. Так, на думку заступників 
директорів та учителів, найбільша увага в 
закладі загальної середньої освіти має 
приділятися проведенню регулярного 
систематичного повторення, інформаційно-
роз’яснювальній роботі з учнями та їхніми 
батьками, роботі учнів над тестовими 
завданнями (рис.2).  
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Рис.2 Напрями діяльності закладів загальної середньої освіти, які підвищують  
ефективність складання учнями ЗНО. 

На важливості психологічних тренінгів 
наголосили лише 7% учителів,  чверть 
заступників директорів та 48% учителів із 
міських закладів освіти. Моделювання 
процедури ЗНО для більшості педагогів і 
сільських, і міських закладів також є одним 
із найменш пріоритетних напрямів їхньої 
роботи. 

Досить негативним є факт відсутності 
усвідомлення більшістю учителів (64%) 
залежності між якістю підготовки учнів до 
ЗНО та необхідністю підвищення 
педагогами власної професійної 
майстерності, адже успішний, 
компетентний учитель є певним гарантом 
підготовки успішного учня.  

Як зазначили заступники директорів шкіл, 
у закладах, де вони працюють, активно 
проводиться інформаційно-роз’яснювальна 
робота серед учнів випускних класів та їхніх 
батьків. Із необхідною інформацією про 
організацію та умови проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання учні 
дізнаються з інформаційних куточків ЗНО, 
уроків інформатики, на класних годинах. 
Звертає на себе увагу той факт, що жоден 
із опитаних заступників директорів 
сільських закладів не навів прикладів 
проведення в досліджених закладах 
тематичних зустрічей батьків та учнів із 
працівниками місцевих відділів освіти, а 
також на організацію тематичних зустрічей 
із представниками закладів вищої освіти. 

При цьому всі респонденти міських 
закладів освіти  повідомили про 
систематичне проведення в школах 
заходів методичних кабінетів і регулярні 
профорієнтаційні зустрічі із викладачами 
закладів вищої освіти Києва, Харкова, 
Полтави, обласного центру. 

За відповідями респондентів, 58% 
випускників старших класів регулярно  
відвідують офіційні сайти Українського 
центру оцінювання якості освіти та 
Харківського регіонального центру 
оцінювання. Як зазначили респонденти, 
шкільні сайти користуються такою ж 
популярністю серед одинадцятикласників. 

Важливою складовою підготовки учнів 
до складання ЗНО є предметна  готовність 
випускників старшої школи. Досвід 
педагогів свідчить, що підготовка учнів до 
зовнішнього незалежного оцінювання – 
процедура, яка відокремлена (за змістом) 
від навчальних програм старшої школи. 
Отже, перед закладами загальної середньої 
освіти постає проблема необхідності 
використання варіативної складової 
навчальних планів в організації підготовки 
учнів до ЗНО. 
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категорії випускників засвоювати навчальний 
матеріал, структурувати отримані знання, 
застосовувати особисті можливості  для 
успішного складання державної підсумкової 
атестації у формі зовнішнього незалежного 
оцінювання. 

Важливою складовою підготовки учнів до 
ЗНО є організація спрямованої психологічної 
допомоги учням старшої школи. Одним із 
засобів такої психолого-педагогічної допомоги 
є організація в школах психологічних тренінгів 
для випускників. Як відповіли заступники 
директорів, зазначені вище заходи 
проводяться в 90% закладів освіти, що взяли 
участь у моніторингу.  

За результатами дослідження, усі опитані 
учителі здійснюють цілеспрямовану роботу за 
напрямом підготовки до ЗНО: проводять 
аналіз сертифікаційних робіт, опрацьовують 
зі старшокласниками на уроках завдання 
попередніх років, використовують у 
педагогічній практиці тестовий контроль 
знань учнів. Але, 37% учителів закладів 
освіти сільської місцевості виявляють 
пасивну зацікавленість результатами своїх 
учнів: чекають на розміщення правильних 

відповідей на офіційному сайті Українського 
центру оцінювання якості освіти, на 
обговорення результатів на засіданнях 
методичних об’єднань.  

Переважна більшість (95%) учителів-
респондентів зазначили, що вони 
ознайомлені з програмами підготовки учнів 
до ЗНО. Переважна більшість педагогів у 
процесі підготовки учнів до зовнішнього 
незалежного оцінювання регулярно 
використовує інформацію з офіційних 
сайтів Українського центру, Харківського 
регіонального центру оцінювання якості 
освіти, Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 
Довідниками, посібниками, методичними 
розробками з предметів викладання 
користуються 84% педагогів, указали на активне 
використання фахових газет і журналів 43% 
респондентів-учителів. 

Серед знань і навичок, які необхідні 
випускникам для успішного складання ЗНО, 
вчителі назвали засвоєння програмного 
матеріалу, закріплення навичок розв’язання 
тестових завдань, знання процедури 
проведення ЗНО (рис.3). 
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Рис.3. Знання та  навички, які необхідні випускникам для  
успішного складання ЗНО (за відповідями вчителів). 

Переважна більшість респондентів 
(98%) вважають, що створили оптимальні 
умови для підготовки учнів, проте 
оцінюють ступінь їх готовності до ЗНО  
середнім рівнем  – 59% міських та 56% 

сільських учителів. При чому 33% учителів із 
закладів освіти сільської місцевості 
оцінюють відповідну підготовку низьким 
рівнем. 
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Серед труднощів і перешкод, що 
відчувають педагоги на етапі підготовки 
учнів до ЗНО, найбільше турбує байдуже 
ставлення до результатів тестування з боку 
учнів та їхніх батьків, недостатня кількість 
навчальних годин для підготовки учнів до 
зовнішнього оцінювання. 

До вибірки дослідження  були залучені 
учні 11-х класів, які цього року братимуть 
участь у зовнішньому незалежному 
оцінюванні. Всі опитані зазначили, що у 
закладах, де вони навчаються, активно 
проводиться  підготовка до ЗНО з усіх 
навчальних предметів. Указали на те, що 
підготовка до ЗНО в досліджених закладах 
проводиться лише з окремих дисциплін 27% 
опитаних.  

Зовнішнє незалежне оцінювання має 
низку особливостей, які можуть викликати 
в учнів певні труднощі ще на підготовчому 
етапі. Про це повідомили 70% респондентів. 
Причиною хвилювань учнів названі 
психологічні чинники, недостатній рівень 
підготовки з окремих предметів, брак часу 
для підготовки до ЗНО. 

Засобом психологічної підтримки на 
етапі підготовки учнів до ЗНО є їхня участь у 
пробному тестуванні, під час якого 
випускник потрапляє у ситуацію реального 
випробування (зазначили 82% опитаних). 
Окрім того, на думку 60% респондентів, 
пробне тестування уможливлює  об’єктив-
не оцінювання рівня підготовки до ЗНО, 
сприяє поліпшенню психологічної готов-
ності, удосконалює техніку заповнення 
бланків відповідей, навички виконання 
завдань у тестовій формі.  

Усі респонденти дослідження 
зазначили, що в закладах, де вони 
навчаються, проводиться активна 

інформаційна та роз’яснювальна робота 
щодо ЗНО 2020 року.  

Як засвідчили результати опитування, із 
процедурою, організацією, особливостями 
проведення ЗНО старшокласники 
ознайомлюються під час проведення 
класних годин, тематичних батьківських 
зборів за участі одинадцятикласників, 
індивідуальних бесід, зустрічей із 
викладачами закладів вищої освіти, 
психологічних тренінгів.  

49% учнів з міських і лише 22% учнів 
сільських закладів удосконалюють власні 
знання, відвідуючи факультативні та додаткові 
заняття в закладах, у яких навчаються. Тільки 
3% опитаних учнів міських закладів 
навчаються на підготовчих курсах у 
закладах вищої освіти. При цьому 
користуються послугами репетиторів 63% 
учнів міських шкіл, вистачає організованого 
повторення на уроках 13% міських і 40%  
сільських випускників. 

За даними самооцінки учнів-
респондентів, їхня готовність до 
зовнішнього незалежного оцінювання з 
окремих предметів тестування є різною. 
Найкраще (на думку опитаних) вони 
підготовлені до складання географії. Учні 
міських закладів були більш 
оптимістичними, адже вважають себе 
достатньо підготовленими до складання 
української мови і літератури, іноземної 
мови. Свою підготовку з решти предметів 
тестування міські школярі оцінюють 
середнім рівнем. Дані самооцінки 
випускників закладів освіти сільської 
місцевості свідчать про низький рівень 
підготовленості учнів до складання 
іноземної мови, біології та фізики. 
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ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД 

Н. ПАСЬОВИН  

На сучасному етапі розвитку 
суспільства наука і техніка не 
залишаються сталими. Вони весь час 
розвиваються та змінюються. В останні 
декілька десятиліть цей розвиток став 
інтенсивнішим, у зв’язку з чим вимоги до 
освіти підростаючого покоління 
підвищуються. Зростає потреба в нових, 
інформаційних технологіях, що б 
забезпечили відповідний рівень 
компетентностей. Педагоги дедалі 
частіше звертаються до використання 
інноваційних технологій на уроках, що 
сприяють підвищенню мотивації та 
активності учнів у засвоєнні навчального 
матеріалу. Головне місце серед них 
займають інформаційно-комунікаційні 
технології (ІКТ). 

Простежити досвід використання 
інформаційно-комунікаційних технологій 
у загальній дидактиці можна в працях 
В. Беспалька, В. Володіна, І. Володіної, 
Ю. Дорошенка, М. Жалдак, В. Король-
ського, Т. Крамаренко, Н. Морзе, В. Руден-
ко, С. Шокалюк та інших. 

Мета статті – розглянути освітні 
можливості інформаційно-комунікаційних 
технологій, з’ясувати переваги та 
недоліки застосування ІКТ в освітньому 
просторі. 

Прискорення процесів отримання, 
розповсюдження і використання 
суспільством нових знань – одна з 
найважливіших функцій інформаційних 
технологій у розвитку суспільства. 
Інноваційні технології значно покращують 
якість життя, підвищуючи рівень 
інтелектуальних ресурсів суспільства. 

Інноваційні технології в освіті – це 

технології навчання, виховання, наукових 
досліджень та управління, що засновані 
на використанні обчислювальної та 
інформаційної техніки, спеціального 
програмного, інформаційного та 
методичного забезпечення. Процеси 
інформатизації суспільства і тісно 
пов’язані з ними зміни всіх форм освітньої 
діяльності характеризується процесами 
удосконалення та масового розповсюд-
ження сучасних інформаційних і 
комунікаційних технологій. 

Слово «технологія» із грецького 
перекладається як наука, сукупність 
методів і прийомів обробки чи переробки 
сировини, матеріалів, виробів і перетво-
рення їх на предмети користування. 
Сучасне розуміння цього слова включає 
застосування наукових знань для 
вирішення практичних завдань. Тому 
інформаційно-комунікаційними техно-
логіями можна вважати технології, 
спрямовані на обробку та перетворення 
інформації. 

Відповідно до цього, інформаційно-
комунікаційні технології – це узагаль-
нююче поняття, яке описує різноманітні 
пристрої, механізми, способи, алгоритми 
обробки інформації. Сьогодні 
найважливішими інформаційно-комуні-
каційними технологіями визначають: 
комп’ютер, оснащений відповідним 
програмним забезпеченням, і засоби 
телекомунікацій разом із розміщеною на 
них інформацією [4]. 

Із появою комп’ютерних мереж та 
інших, аналогічних їм засобів 
інформаційно-комунікаційних технологій, 
освіта   набула   нової   якості,    пов’язаної,  
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перш за все, з можливістю оперативно 
отримувати інформацію з будь-якої точки 
земної кулі. Через глобальну комп’ютерну 
мережу Інтернет можливий миттєвий 
доступ до світових інформаційних ресурсів 
(електронних бібліотек, баз даних, сховищ 
файлів та інше). У найбільш популярному 
ресурсі Інтернет – всесвітній павутині – 
опубліковано близько двох мільярдів 
мультимедійних документів. 

У мережі доступні й інші розповсюджені 
засоби ІКТ. До них можна віднести 
електронну пошту, списки розсилки, групи 
новин, чат, скайп, соціальні сайти. 
Розроблені спеціальні програми для 
спілкування в реальному режимі часу, які 
дозволяють після встановлення зв’язку 
передавати текст, що вводиться з 
клавіатури, а також звук, зображення та 
інші файли. Ці програми дозволяють 
організувати сумісну роботу віддалених 
користувачів із програмою, запущеною з 
локального комп’ютера. 

Для забезпечення ефективного пошуку 
інформації в телекомунікаційних мережах 
існують автоматизовані засоби пошуку, 
мета яких – збирати дані про інформаційні 
ресурси глобальної комп’ютерної мережі та 
надавати користувачам послугу швидкого 
пошуку. За допомогою мережевих засобів 
інформаційно-комунікативних технологій 
стає можливим широкий доступ до 
навчально-методичної та наукової 
інформації, організація оперативної 
консультаційної допомоги, моделювання 
науково-дослідної діяльності, проведення 
віртуальних навчальних занять (семінарів, 
лекцій) в реальному режимі часу. 

Потужною технологією, яка дозволяє 
зберігати та передавати основний об’єм 
матеріалу, що вивчається, є освітні 
електронні видання. Вони розповсюд-
жуються і в комп’ютерних мережах, і 
записуються на диски. Індивідуальна 
робота з ними дає глибоке засвоєння та 
розуміння матеріалу. Ці технології 
дозволяють пристосовувати існуючі курси 
до індивідуального використання, надають 
можливості для самоосвіти та самопе-
ревірки набутих компетентностей. На 
відміну від традиційної книги, освітні 

електронні видання дозволяють подавати 
матеріал у динамічній графічній формі [4]. 

М. Кадемія та І. Шахіна виокремили такі 
основні шляхи застосування інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті: 
створення інформаційних середовищ 
навчальних закладів; створення педагогіч-
них програмних засобів (ППЗ); 
застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій під час здійснення проективного 
та дослідницького навчання; упровадження 
мультимедійних засобів навчання; 
розробка курсів дистанційного навчання; 
застосування інформаційних технологій (ІТ) 
в управлінні навчальним закладом; 
використання засобів Інтернет із метою 
пошуку інформації, розробки програмно-
методичного забезпечення навчальних 
закладів, професійного та психологічного 
консультування; створення Web-сайтів 
навчальних закладів; здійснення 
профорієнтаційної роботи в закладах 
освіти; розробка та використання 
контролюючих програмних продуктів; 
створення електронних бібліотек, медіатек 
тощо [3, с. 24]. 

За освітнім призначенням усі засоби ІКТ 
у навчанні можна поділити на такі групи: 
навчальні – надають знання, формують 
уміння, навички навчальної чи практичної 
діяльності, забезпечуючи необхідний рівень 
засвоєння; тренажери – призначені для 
обробки різноманітних умінь і навичок, 
повторення чи закріплення пройденого 
матеріалу; інформаційно-пошукові та 
довідкові – повідомляють дані, формують 
уміння та навички систематизації 
інформації; демонстраційні – візуалізують 
об’єкти, явища, процеси, що вивчаються з 
метою їх дослідження та вивчення; 
імітаційні – надають визначений аспект 
реальності для дослідження його 
структурних чи функціональних характе-
ристик; лабораторні – дозволяють 
проводити віддалені експерименти на 
реальному обладнанні; моделюючі – 
дозволяють моделювати об’єкти, явища, 
процеси з метою їх дослідження та 
вивчення; розрахункові – автоматизують 
різноманітні розрахунки та інші рутинні 
операції; навчально-ігрові – призначені для  
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створення навчальних ситуацій, у яких 
діяльність учнів реалізується в ігровій формі 
[4]. 

М. Кадемія та І. Шахіна в своїх 
дослідженнях визначили головні 
педагогічні цілі використання ІКТ у навчанні: 
1) інтенсифікація всіх рівнів навчально-
виховного процесу за рахунок застосу-
вання засобів сучасних інформаційних 
технологій: підвищення ефективності і 
якості процесу навчання; підвищення 
активності пізнавальної діяльності; 
поглиблення міжпредметних зв’язків; 
збільшення об’єму й оптимізація пошуку 
потрібної інформації; 2) розвиток 
особистості учня, підготовка індивіда до 
комфортного життя в умовах інформа-
ційного суспільства: розвиток різних видів 
мислення; розвиток комунікативних 
здібностей; формування умінь ухвалювати 
оптимальне рішення або пропонувати 
варіанти рішення в складній ситуації; 
естетичне виховання за рахунок 
використання комп’ютерної графіки, 
технології мультимедіа; формування 
інформаційної культури, умінь здійснювати 
обробку інформації; розвиток умінь 
моделювати завдання або ситуацію; 
формування умінь здійснювати експери-
ментально-дослідницьку діяльність; 3) 
робота на виконання соціального 
замовлення суспільства: підготовка 
інформаційно грамотної особистості; 
підготовка користувача комп’ютерними 
засобами; здійснення роботи профо-
рієнтації в області інформатики [3, с. 26]. 

У дослідженнях науковців визначено 
позитивні дидактичні можливості та 
негативні аспекти застосування ІКТ в 
системі освіти. На думку дослідників, 
позитивними дидактичними можливостями 
інформаційно-комунікаційних технологій є: 
індивідуалізація навчання; ущільнення 
навчальної інформації; створення стійкого 
пізнавального мотиву осмисленої 
діяльності; забезпечення зв’язку теорії з 
практикою; диференціація навчання; 
управління пізнавальною діяльністю та 
формування у дітей творчих якостей; 
організація проблемно-орієнтованих баз 
знань на основі реалізації структурно-

функціональних предметних і міжпред-
метних зв’язків; забезпечення адекватного 
емоційного стану учнів; можливість 
створення реальної досліджуваної ситуації; 
формування загальної культури мислення; 
створення належних умов для самореалі-
зації особистості, формування та розвиток 
інформаційної культури. Своєю чергою 
М. Жалдак відмічає, що комп’ютер 
створювався для того, аби звільнити 
людину від рутинних операцій. До рутинних 
операцій, наприклад, відносять складні 
обчислення та графічні побудови [1, с. 4]. 

Але, застосування ІКТ може мати і 
негативні наслідки. У цьому випадку учні 
опиняються в ізоляції; не можуть вести 
справжній діалог, тобто «не розуміють» 
аналогій і метафор; не можуть дізнатися, 
чому вони відчувають труднощі під час 
оволодіння матеріалом; не можуть 
надихатися інформаційно-комунікаційними 
технологіями або розглядати їх як взірець 
для наслідування; не можуть отримати 
допомогу від ІКТ при вивченні неточних 
дисциплін, до яких не можна застосувати 
формальні правила і процедури [3, с. 24-25]. 

Але головними педагогічними 
перевагами використання ІКТ в навчанні 
залишаються інтенсифікація всіх рівнів 
навчально-виховного процесу за рахунок 
застосування засобів сучасних 
інформаційних технологій; розвиток 
особистості учня, підготовка індивіда до 
комфортного життя в умовах 
інформаційного суспільства; робота на 
виконання соціального замовлення 
суспільства. 

На думку дослідників, під час 
застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчально-виховному процесі 
цінним є те, що створюються сприятливі 
умови для залучення учнів до вирішення 
проблемних навчальних ситуацій, а не 
трансляція знань у «готовому вигляді». Це 
спонукає до детального аналізу 
запропонованих ситуацій, засвоєння 
конкретних способів їх використання, що 
сприяє розвиткові фундаментальних 
мисленнєвих операцій. При цьому не слова, 
а дії учня відображають правильність і 
характер  його  знань,  уявлень  і   результат  
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міркувань. Учитель, спостерігаючи за 
діяльністю учня, отримує реальні факти для 
оцінювання усвідомленості, узагальненості 
й міцності його уявлень про предмет 
вивчення, тобто про індивідуальний рівень 
компетентностей кожного учня. Застосу-
вання інноваційних технологій надає уроку 
привабливості й осучаснює його, 
відбувається справжня індивідуалізація 
навчання, контроль і підбиття підсумків 
проходять об’єктивно та вчасно. 

Відповідно до цього інформаційні 
технології навчання допомагають учителю 
досягти навчальних цілей, застосовуючи й 
окремі форми діяльності, і будь-який їх 
набір, тобто спроектувати навчальне 
середовище. Педагог дістає додаткові 
можливості для підтримки та спрямування 
розвитку особистості учня, творчого 
пошуку, організації їхньої спільної роботи, 
розробки й вибору необхідних навчальних 
комп’ютерних програм [3, с. 28]. При тому, 
підтримуємо думку М. Жалдака про те, що 
використання комп’ютера в навчальному 

процесі має бути педагогічно виваженим і 
доцільним, заснованим на гармонійному 
поєднанні методичних надбань минулого та 
сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій [2, с. 4]. 

Отже, використання інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті сприяє: 
залученню учнів до активної навчально-
пізнавальної діяльності; активізації 
навчання шляхом використання приваб-
ливих і швидкозмінних форм подачі 
інформації (мультиплікація, колір, музика), 
стимуляції пошуку відповідей, духу 
змагання; поліпшенню сприймання 
матеріалу за рахунок наочності; розвитку 
творчого мислення; розвитку абстрактного 
мислення за рахунок заміни, демонстрації 
конкретних предметів схематичними чи 
символічними зображеннями (кресле-
ннями, графіками); формуванню уміння 
раціонально будувати розумові операції 
(точно визначати цілі діяльності, завдання, 
засоби їх досягнення); індивідуалізації 
навчання тощо. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕДОДИ НАВЧАННЯ НА СУЧАСНИХ  

УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 

А. АРТЮШЕНКО 

Проблема ефективності сучасного 
уроку останнім часом є в епіцентрі уваги 
науковців, методистів, учителів. Її 
розв’язання потребує якісно нового рівня 
освіти, розуміння пріоритетів розвитку 

суспільства, особистісного розвитку учнів, 
який би відповідав міжнародним 
стандартам. Зрозуміло, що технологізація 
навчання української мови і літератури є 
однією   з   провідних  тенденцій   оновлення  
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сьогоднішньої  освіти, стимулом для 
модернізації сучасного уроку мови і 
літератури. 

Пріоритетною ознакою технології 
сучасного навчання є вдале співвідно-
шення традиційної методики та 
інноваційних технологій. Класичні та 
новітні методи, прийоми, форми і засоби 
навчання, на думку багатьох фахівців з 
дидактики та вчителів-практиків доречно 
поєднувати у розумному співвідношенні 
відповідно до дидактичної мети уроку. 
Тому сьогодні у процесі навчання 
української мови і літератури вчителі 
застосовують традиційні й упроваджують 
нові форми організації занять, інноваційні 
технології, прийоми та методи, серед яких 
активно функціонують інтерактивні 
технології навчання учнів. 

Інтерактивність навчання сприяє 
формуванню базових (ключових) компе-
тентностей, що  визначені Концепцією 
нової української школи (2016) та 
Державним стандартом базової і повної 
середньої освіти (2020), з яких 
пріоритетною зафіксовано компетентність 
у спілкуванні державною мовою; 
забезпечує «підвищення результативності 
формування ключових предметних 
компетентностей учня (мовленнєвої, 
мовної, власне комунікативної, соціоку-
льтурної,   діяльнісної)»    (І.Кучеренко)     
[4, с.32];  

  

 [9, с.6], а також 
«виробленню життєвих цінностей, 
створенню атмосфери співробітництва, 
взаємодії, розвитку комунікативних 
якостей особистості» (І.Луцик) [5, с. 125]. 

Інтеракція у навчанні здатна 
забезпечити, на наш погляд, формування 
ще однієї важливої компетентності в 
системі сучасної загальної освіти,  що 
трактується Загальноєвропейськими 
Рекомендаціями з мовної освіти як 
«здатність спостерігати за новим досвідом 
і брати в ньому участь, а також 
приєднувати нові знання до вже наявних, 
змінюючи останні, якщо це потрібно»  
[3, с.29], і визначена як  «вміння вчитися»,  

головними ознаками якої є самоорга-
нізація, саморозвиток і креативне 
мислення.   

З огляду на визначені завдання 
сучасної освіти, необхідно системно 
організовувати сучасні уроки української 
мови і літератури з метою формування 
ключових предметних компетентностей – 
(мовленнєвої, мовної, власне комуніка-
тивної, соціокультурної та діяльнісної), 
здійснювати вдалий вибір й реалізацію 
ефективних технологій його проведення, 
використовувати комплекс традиційних та 
інноваційних методів, запроваджувати 
оптимальні та продуктивні форми та 
засоби навчання. 

З-поміж окреслених головних завдань 
уроків української мови і літератури, 
О.Семеног [9, c.8] вважає необхідним 
виокремити і такі, як створення емоційно 
комфортного розвивального навчального 
середовища для формування функційної 
грамотності,   розвитку   здатності кожного 
учня усвідомлювати відповідальність за 
своє навчання, потребу в набутті 
передбачених програмою знань, умінь і 
навичок, що мають важливе значення для 
формування комунікативно компетентної 
особистості.  

Отже, формат сучасного уроку 
визначається  впровадженням тенденції 
компетентнісно та комунікативно спрямо-
ваного освітнього простору. В контексті 
інноваційних змін мовної     освіти,     на     
думку   І. Кучеренко [4, с.30], комунікативна 
компетентність постає одночасно і як 
предметна (фахова в аспекті синтезування 
лінгвістичних, мовленнєвих, власне 
комунікативних знань, умінь, навичок, 
досвіду), і як загально-предметна (вміння 
спілкуватися). Комунікативна компетент-
ність як предметна є системним цілісним 
поняттям, що складається з низки 
компетентностей: мовленнєвої, мовної, 
власне комунікативної, соціокультурної, 
діяльнісної. Розвиток кожного складника 
задекларовано в чинній програмі, а їх 
формування відбувається саме на уроках 
української мови і літератури.  
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Такий  формат освітнього простору 
уроків української мови і літератури 
визначається Державним стандартом 
базової та повної середньої освіти (2020). 
Він ґрунтується на компетентнісному, 
особистісно орієнтованому та діяльнісному 
підходах [1], визначається чинною 
програмою з української мови, яка також 
побудована «на засадах компетентнісного, 
когнітивно - комунікативного, особистісно 
зорієнтованого й діяльнісного підходів до 
навчання [8, с. 32].  

Цей  підхід на уроках української мови і 
літератури реалізується у мовленнєвій 
діяльності, тобто у комунікації. А 
опанування мовленнєвої діяльності, як 
наголошує М. Пентилюк, можливе лише у 
процесі навчання мови на комунікативній 
(мовленнєвій) основі, що включає 
аудіювання, говоріння, читання, письмо. 
Наслідком мовленнєвої діяльності є текст 
(висловлювання), де мовленнєва діяльність 
має бути покладена в основу вивчення 
мови  [6, с. 46]. 

Активна мовленнєва діяльність  на 
уроках української мови і літератури, у 
процесі якої учні самостійно ставлять 
питання (а не тільки відповідають на 
поставлені вчителем), може вдало 
здійснюватися  через цікаві й актуальні 
інтерактивні  технології та методи  
навчання. Саме так відбувається 
співнавчання, взаємонавчання (колективне, 
групове, навчання в співпраці), де учень і 
вчитель є рівноправними суб'єктами 
навчання. Це стимулює виникнення 
особливої мотивації на розроблення 
активної пізнавально-дослідницької власної 
стратегії навчання кожного учня. 

Найпопулярнішим інтерактивним мето-
дом є «мозковий штурм», де учні 
спонтанно висувають ідеї на задану тему, 
фіксують їх, за потреби класифікують і 
використовують для подальшого аналізу 
проблеми. Досить ефективним є метод 
рольових ігор/інсценування, де учні 
розподіливши ролі, діють за сценарієм. Він 
уможливлює апробацію  різних моделей 
поведінки у життєвих ситуаціях, сприяє 
формуванню комунікативних навичок. 

Метод «Аналіз історій», де 
використовуються реальні та вигадані 
історії, міфи, легенди, притчі, казки та вірші, 
ефективний для досягнення бажаних змін 
на рівні ставлень, переконань, 
усвідомлення та переоцінки цінностей 
учнями в умовах активних життєвих змін. 
Розвитку умінь щодо оцінки власних 
ставлень до існуючих життєвих ситуацій і 
проблем (наприклад, до заборони 
тютюнопаління у громадських місцях та ін.) 
сприяє такий метод, як «Континуум». Ця 
інтерактивна діалогічна гра дозволяє 
з’ясувати власні позиції учнів у класі щодо 
визначеної проблеми. Малюючи умовну 
лінію, з протилежних її кінців стають ті, хто 
займає радикальні позиції, інші — ближче 
до того чи того краю. Бажаючі 
висловлюють власну точку зору, 
вмотивовуючи інших обрати саме таку 
позицію. 

Інтерактивний прийом «Малюй і 
пиши», де учасникам пропонують 
намалювати і написати     історію     на       
задану     тему, виготовлення  постерів/
флаєрів сприяють розвитку креативності 
та вмінню працювати з інформаційним 
матеріалом. 

«Взаємонавчання» також є 
ефективною формою засвоєння знань, 
коли учні опрацьовують відповідний 
матеріал (самостійно або у групах), а 
потім навчають інших. Складовою такого 
прийому може бути взаємоперевірка 
рівня засвоєння матеріалу. 

Інтерактивну вправу «Трикутник/
діамант/концентричні кола» виконуємо у 
групах. Кожна з них отримує по 6—9 або 
більше карток, на яких записуються певні 
навички чи якості (наприклад, якості або 
риси характеру літературних героїв). 
Потім учні розкладають картки у вигляді 
трикутника, діаманта чи концентричних 
кіл відповідно до їх значення. У такий 
спосіб школярі вправляються у вмінні 
виокремлювати головне та досягати 
консенсусу. Ще одним інтерактивним 
методом роботи у групах є метод 
«Обговорення в колі», де кожен учень має 
змогу висловитися з певної проблеми.  
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Інтерактивні методи «асоціативний 
кущ» або «асоціативне гроно» сприяють 
розвитку асоціативного мислення учнів, 
що безпосередньо пов’язано і з розвитком 
мовлення. Також вдалим інтерактивним 
прийомом на етапі закріплення 
навчального матеріалу можна вважати 
«Інформаційне ґроно». Його варто 
запропонувати учням побудувати 
ланцюжком, застосувавши, наприклад, до 
характеристики рис характеру 
літературних героїв. 

Активна мовленнєва діяльність на 
уроках української мови і літератури вдало 
здійснюється через інтерактивний метод 
«Мікрофон». За допомогою  методу 
«Займи позицію» (на дошці розташовані 
плакати «за», «проти», «це складне 
питання») пропоную  учням висловити 
власну позицію щодо проблемного 
питання сформульованого на матеріалі 
уроку, а бажаючим надаю  можливість 
обґрунтувати свою позицію. Цікавим і 
дієвим щодо розвитку мовленнєвої 
діяльності є прийом «Незакінчене речення». 
Завдання може бути усним і письмовим. 
Наприклад: «Для мене сьогодні важливим 
було...», «Для мене дружба …», «Осінній 
ранок навіює спогади…» тощо. 

Інтерактивний прийом «Мовний 
етикет», який відпрацьовується в групах, 
сприяє активній мовленнєвій діяльності  
через діалогізацію навчального матеріалу. 
Завданням для учнів є вибудовування 
коротких діалогів, де необхідно озвучити 
вітання з друзями, прощання з батьками, 
запрошення на день народження, розмова 
по телефону тощо. Розвивати мовленнєву 
діяльність учнів у форматі життєвої 
комунікації дозволяє прийом 
«Буктрейлер» (створення групою дітей 
сучасної реклами на книгу). 

Сприяють мовленнєвій активності і такі 
інтерактивні прийоми навчання, як 
«Колаж», де встановлюються відповід-
ності між сюжетними малюнками та 
уривками твору з метою посилення 
сприйняття сюжету, та прийом «Постер», 
де здійснюється  художньо-наукове 
оформлення плаката з метою кращого 
засвоєння навчального матеріалу.  

Отже, мовленнєво-мисленнєва акти-
вність у процесі інтерактивного навчання 
передбачає виконання завдань, що 
моделюють «пізнавальні процеси – пошуку 
та відбору інформації, її аналізу, опису, 
порівняння, зіставлення, узагальнення, 
інтерпретації, висловлення особистого 
ставлення, обґрунтування тощо» [2, с. 105]. 
Такий підхід до навчання ґрунтується на 
взаємозв’язку мислення та мовлення. Він 
передбачає запровадження різноманітних 
форм мисленнєвої діяльності учнів, 
одночасного підвищення рівня їхньої 
мовленнєвої вправності у всіх її видах.   

О. Пометун і Л. Пироженко визначили 
інтерактивне навчання як специфічну 
форму організації пізнавальної діяльності, 
що має за мету – створити комфортні 
умови навчання, за яких кожен учень 
відчуває свою успішність, інтелектуальну 
спроможність [7, c. 9]. Важливо створити 
такий навчальний простір, де існує відчуття 
рівного серед рівних, усвідомлення 
цінності колективних дій та умовиводів, 
позитивний настрій і   комфортна   
атмосфера,   відчуття кожного учня 
активним учасником подій,  власної освіти 
та розвитку. Доречними тут стануть 
інтерактивні вправи для поліпшення 
психологічного клімату в класі, підвищення 
самооцінки, розвитку емпатії.  

Комфортній комунікації та практичній 
взаємодії на уроках української мови і 
літератури сприяють інтерактивні 
руханки, які дають заряд енергії на початку 
дня, знімають втому після інтенсивної праці 
на уроці, стимулюють перехід до іншого 
виду мовленнєвої  діяльності, мотивують 
до групової взаємодії та сприяють психоло-
гічній розрядці. 

Виконання пізнавальних, тренувальних, 
творчих, пошуково-дослідницьких вправ і 
завдань в інтерактивному форматі 
«підвищує грамотність, визначає рівень 
розвитку мовного чуття, критичного 
мислення, уміння коментувати слова 
відповідно    до    сфери   і   ситуації  
спілкування» [9, c. 6], забезпечує здатність 
ефективно  взаємодіяти  і  з  окремими  
людьми, і з суспільством у цілому, створює 
міцну основу для безперервного розвитку, 
самоосвіти й самовдосконалення. 
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ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ  

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

STEM-ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ  

СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

М. ПІВЕНЬ 

Економічне зростання України, її доля 
багато в чому залежить від того, якою 
буде освіта громадян. Задекларований 
перехід до інноваційної освіти європей-
ського рівня передбачає підготовку 
фахівців нової генерації, здатних до 
соціальної мобільності, засвоєння 
передових технологій. За нинішніх умов в 
Україні, як і в усьому світі, затребуваними 
стають IT-фахівці, програмісти, інженери, 
фахівці біо- та нанотехнологій, професіо-
нали у своїй справі, які обслуговують 
високотехнологічні виробництва на стику з 
природничими науками та креативними 

індустріями [2]. Здобуття сучасних 
професій потребує всебічної підготовки з 
різних освітніх галузей природничих наук, 
інженерії, технологій і програмування. 

Проте критичним фактором інновацій-
ного виробництва країни є, з одного боку, 
постійно зростаючий дефіцит професіо-
налів, здатних до комплексної науково-
інженерної діяльності, а з іншого – падіння 
цікавості учнів до дисциплін природничо-
математичного циклу, науковий потенціал 
яких покладено в основу створення та 
розвитку сучасних технологій різного рівня 
та   спрямування.   У    результаті    виявився  
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розрив між фактичними вимогами ринку 
праці та знаннями і вміннями, наданими 
фахівцям освітою.  

З метою подолання зазначеного 
протиріччя в багатьох розвинутих країнах 
світу запроваджується STEM-освіта як 
перетин природничих наук (Science), 
технології (Technology), технічної 
творчості, інженерії (Engeneering) і 
математики (Mathematics). Призначення 
STEM-навчання – змінити економіку країни, 
зробити її більш інноваційною та 
конкурентноспроможною. За деякими 
даними, залучення лише 1 % населення до 
STEM-професій підвищує ВВП країни на $50 
млрд. [3]. 

В Україні розвиток STEM-освіти 
визнаний одним з пріоритетних  напрямків 
реформування освітньої галузі. Її 
впровадження забезпечується такими 
нормативно-законодавчими актами: 
– Законами України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту»;  
– Положенням про порядок здійснення 

інноваційної освітньої діяльності; 
– Рішенням Колегії Міністерства освіти і 

науки України «Про форсайт соціо-
економічного розвитку України на 
середньостроковому (до 2020 року) і 
довгостроковому (до 2030 року) 
часових горизонтах (в контексті 
підготовки людського капіталу)» від 
21.01.2016;  

– Планом заходів щодо впровадження 
STEM-освіти в Україні на 2016-2018 рр., 
затверджений Міністерством освіти і 
науки України від 05.05.2016;  

– Наказом Міністерства освіти і науки 
України «Про проведення дослідно-
експериментальної роботи всеукраїн-
ського рівня за темою «Науково-
методичні засади створення та 
функціонування Всеукраїнського 
науково-методичного віртуального 
STEM-центру на 2017-2021 роки» від 
17.05.2017 № 708. 

На поширення STEM-освіти спрямовані 
ініціативи Міністерства освіти і науки 
України. Зокрема, представлено План 
заходів щодо впровадження STEM-освіти в 

Україні на 2016-2018 роки; створено робочу 
групу з питань поширення STEM-освіти; 
набуває розвитку співпраця з LEGO для 
використання новітніх методик вивчення 
математики й інших природничих 
дисциплін через робототехніку [10]. 

Отже, розвиток STEM-освіти в Україні є 
також важливим і пріоритетним.  

Перспективи розвитку STEM-освіти 
розглядають у С. Галата, О. Коршунова, 
Н. Морзе, О. Патрикєєва, І. Сліпухіна, 
О. Стрижак та інші. Процес підготовки 
педагогів для використання підходів STEM-
освіти у процесі навчання досліджують 
О. Барна, Н. Балик, О. Дем’янчук, Л. Покась, 
Т. Настека, О. Орлова, Г. Шмигер та інші. 

Однак практичні питання щодо 
впровадження STEAM-освіти в закладах 
загальної середньої освіти потребують 
подальших наукових розвідок. 

Метою статті є висвітлення 
ефективних підходів упровадження та 
розвитку інноваційних технологій STEM-
освіти, розкриття особливостей застосу-
вання STEM-навчання як засобу оптимізації 
освітнього процесу на уроках суспільних 
дисциплін. 

Як свідчить аналіз наукових видань, 
існують різноманітні визначення поняття 
«STEM-освіта». За О. Патрикеєвою, STEM-
освіта ― це категорія, що визначає 
педагогічний процес (технологія) форму-
вання та розвитку розумово-пізнавальних і 
творчих якостей молоді, рівень яких 
зумовлює конкурентну спроможність на 
сучасному ринку праці в галузі науки, 
інженерії, технології та математики: 
здатність і готовність до розв’язання 
комплексних задач (проблем), критичного 
мислення, творчості, когнітивної гнучкості, 
співпраці, управління, здійснення інновацій-
ної діяльності [8]. 

Мета STEАM-освіти полягає у 
цілеспрямованому створенні зв’язків між 
школою та соціальними практиками, між 
навчальним процесом і цілим світом в 
аспекті розвитку природних здібностей 
дитини, рівень яких визначатиме її успішну 
самореалізацію і під час навчання, і поза 
школою.        Учень        непросто         вчиться 
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генерувати цікаві ідеї, але й відразу втілює 
їх у життя, навчається планувати свою 
діяльність, враховуючи поставлені 
завдання та наявні ресурси [4].  

На наш погляд, ефективними засобами 
впровадження STEM-навчання в освітній 
процес закладів загальної середньої освіти 
є STEM-технології. Спільним для всіх STEM-
технологій є інтегрований підхід до 
навчання, який ґрунтується на 
встановленні зв’язків між шкільними 
дисциплінами та наукою, життям, 
професіями, суспільством. В основу STEM-
технологій покладено інноваційні методи 
та форми організації навчання [1]. До них 
ми відносимо технології кейсів, контекст-
них задач, проектно-орієнтованого навчан-
ня, ментальних карт, мейкерства, 
коучингового навчання, які є універ-
сальними щодо навчання з будь-якого 
шкільного предмету. Розглянемо деякі 
STEM-технології докладніше [5]. 

Технологія контекстних задач. У 
науковій літературі контекстними 
(сюжетними, міжпредметними, вітаген-
ними, практико орієнтованими, компетент-
нісно орієнтованими) вважають задачі, 
зміст яких інтегрований з практикою 
життя в усіх її проявах. Контекстні задачі є 
технологічною частиною контекстного 
навчання [4]. 

Контекстні задачі виконують функцію 
міжпредметної інтеграції, тобто цілеспря-
мованого посилення міжпредметних 
зв’язків за умови збереження теоретичної 
та практичної цінності кожного з 
навчальних предметів. 

Контекстні задачі можуть бути: 
– практико-орієнтованими (виконання 

проекту); 
– проблемно-пошуковими (на основі 

реального або мисленнєвого експери-
менту); 

–  ціннісно-орієнтовані (що розглядають 
проблеми безпеки життєдіяльності й 
здоров’я людини, екологічного стану 
довкілля) [4]. 
 Формула цієї технології: «Життя 

багатомірне, і навчальний матеріал 

необхідно сприймати багатомірно, тоді він 
буде необхідним для життя». 

Приклади  контекстних задач 
(авторська розробка) 

Предмет.   Історія України. 
Контингент учнів. Учні 11 класу. 
Тема. Економічний розвиток України на 

початку ХХІ століття. 
Інтеграція:  географія, хімія, фізика, 

англійська мова, математика. 
 Задача. 22 лютого 2018 року міністр 

інфраструктури Володимир Омелян 
заявив про заснування Центру транспорт-
них інновацій HypeUA, який мав створити 
тестовий майданчик для реалізації проекту 
Hyperloop в Україні. Випробувальний 
майданчик планувалося створити поблизу 
Дніпра, а перший тунель, можливість 
побудови якого розглядалася, могла 
поєднати це місто із Києвом. 

Завдання перше. Прочитайте короткий 
опис винаходу Hyperloop з офіційної 
англомовної версії веб-сайту проекту та 
проаналізуйте зображення його моделей. 
Визначте, які дефініції з фізики та хімії 
можуть бути застосовані для 
характеристики роботи проекту.  

A Hyperloop is a proposed mode of 
passenger and/or freight transportation, 
first used to describe an open-source 
vactrain design released by a joint team 
from Tesla and SpaceX. Drawing heavily 
from Robert Goddard's vactrain, a 
hyperloop is a sealed tube or system of 
tubes through which a pod may travel 
free of air resistance or friction 
conveying people or objects at high 
speed while being very efficient, thereby 
drastically reducing travel times over 
medium-range distances. Elon Musk's 
version of the concept, first publicly 
mentioned in 2012, incorporates reduced-
pressure tubes in which pressurized 
capsules ride on air bearings driven by 
linear induction motors and axial 
compressors. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2018
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Freight_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Vactrain
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla,_Inc.
https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Goddard
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_resistance
https://en.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressurized
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_bearing
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_induction_motor
https://en.wikipedia.org/wiki/Axial_compressor
https://en.wikipedia.org/wiki/Axial_compressor
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Завдання друге. Проаналізуйте наведену інфографіку.  

Спираючись на знання з географії, 
математики та фізики, поясніть: 
1) Чому планувалося, що проект Hyperloop 

з’єднає Київ з Харковом, Львовом, 
Одесою та Дніпром, а не іншими, більш 
віддаленими регіонами України? 

2) Пряма відстань між Києвом та Одесою 
становить 450 км. Розрахуйте приблизну 
швидкість поїзда Hyperloop (для 
прикладу, порівняйте її з середньою 
швидкістю літака). 

3) Визначте економічний ефект 

(позитивний або негативний) від ідеї 
впровадження проекту Hyperloop в 
Україні, спираючись на мікро- та 
макроекономічні дані з інфографіки та 
аналітичну доповідь Українського 
інституту майбутнього (перейдіть за 
посиланням https://www.slideshare.net/
UIFuture/hyperloop-77702388). 

Завдання третє. Доповніть 
хронологічну таблицю «Розвиток 
інфраструктури на українських теренах». 

Дата Подія 

  Надання порто-франко одеському порту 

1861 р.   

  Будівництво залізниці «Одеса-Балта» 

1877 р.   

  Політ першого українського літака 

1960 р.   

  Впровадження 3G в усіх обласних центрах 

Предмет.  Історія України. 
Контингент учнів. Учні 11 класу. 
Тема. Економічний розвиток України на початку ХХІ століття. 
Інтеграція:  географія, всесвітня історія, економіка, англійська мова, математика. 

https://www.slideshare.net/UIFuture/hyperloop-77702388
https://www.slideshare.net/UIFuture/hyperloop-77702388
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Задача. У 2001 році було прийнято 
Закон «Про внесення змін до Перехідних 
положень Земельного кодексу України», 
що передбачав введення мораторію на 
продаж землі сільськогосподарського 
призначення як тимчасовий захід до 
ухвалення Закону «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення».  
Тимчасовий захід триває вже 18 років. 

Завдання перше. Проаналізуйте подану 
нижче статистику.  Поясніть,  які економічні 
дефініції необхідно знати для інтерпретації 
цих даних.  Спираючись на знання з 
економіки, з’ясуйте головні причини 
суттєвої диференціації вартості с/г землі 
(зокрема, низьку вартість с/г землі в 
Україні). 

Завдання друге. Прочитайте прогнос-
тичну оцінку Світового банку. 

The resulting boost to agricultural 
productivity could add US$15 billion to 
annual output and increase annual GDP by 
about 1.5 percentage points. And it would 
boost public revenue-up to US$2 billion from 
the one-time sale of state land and US$250 
million annually from land leases—freeing 
precious budget space for schools, hospitals 
and infrastructure.   

Як, на Вашу думку, Світовий банк 
обґрунтовує таку позитивну динаміку 
росту ВВП в разі відкриття ринку землі? 

Технологія ментальних карт. З метою 
оптимізації процесів сприйняття і 
структурування навчального матеріалу, 

представлення його більш наочним і 
зрозумілим, поширюється використання в 
навчальному процесі технології 
ментальних карт. Ментальні карти (карти 
знань, інтелектуальні карти, карти пам’яті, 
карти розуму) – це схеми подачі 
різноманітної інформації, об’єднаної 
спільною ідеєю, за допомогою зрозумілих 
символів, образів, об’єктів, асоціацій, 
якими мислить людина [7]. 

Предмет.   Історія України. 
Контингент учнів. Учні 11 класу. 
Тема.  Революція гідності. 
Інтеграція:   українська література, 

музичне мистецтво, історія 
Приклад ментальної карти  (авторська 

розробка). 
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Кейс-метод. Вважаємо, що 
початковим етапом впровадження STEM-
освіти в українських школах може стати 
кейс-метод (метод конкретних ситуацій, 
аналіз ситуацій, кейс-стади). З методичної 
точки зору кейс ( від англ. case – випадок) – 
це спеціально підготовлений навчальний 
матеріал, що містить структурований опис 
ситуацій, запозичених із життя, реальної 
практики. Кейс-метод – це метод актив-
ного проблемно-ситуаційного аналізу (вирі-
шення кейсів), що ґрунтується на навчанні 
шляхом розв’язування задач-ситуацій 
(кейсів) за груповою формою організації 
навчального процесу. Головне його 
призначення – не транслювання  «готових 
знань», а розвиток в учнів здатності 
розв’язувати проблеми, знаходити їх 
рішення, працюючи в команді [11].  

Кейси поєднують знання навколо одно-
го явища чи об’єкту, охоплюють необов’яз-
ково всі STEM-предмети, а також можуть 

залучати й інші з них. Це залежатиме від 
об’єкту, якому присвя-чений кейс. 
Наприклад, велосипед може вивчатися з 
точки зору фізики, хімії, математики, 
технологій, історії, екології, літератури [9].  

Отже, забезпечуючи багатовимірне 
сприйняття світу, цінностей та явищ, 
спрямовуючи використання набутих знань 
на вирішення наукових, технологічних 
проблем, розглянуті інноваційні підходи та 
запропоновані конкретні технології, мето-
ди та прийоми до організації навчального 
процесу абсолютно відповідають головним 
завданням STEM-освіти,  дозволяють 
наблизити зміст і процес навчальної 
діяльності школярів до STEM-навчання. 
Крім упровадження всього комплексу 
STEM-навчання, традиційна освіта має 
використовувати STEM-технології, які 
дозволяють реалізувати прогресивні 
методики в сучасній українській системі 
освіти. 
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ДОСЛІДНА РОБОТА З ГЕОІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ 

НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ  

ПУБЛІЧНОЇ КАДАСТРОВОЇ КАРТИ УКРАЇНИ) 

Г. ПАНАСЮРА 

Дослідницька компетентність як вид 
навчальної діяльності за Державним 
стандартом базової та повної загальної 
середньої освіти для учня є невід’ємною 
складовою вивчення географії. Прове-
дення досліджень сьогодні передбачається 
навчальними програмами в усіх, без 
виключення, класах [2, с.14].  

Дослідження введено до навчальної 
програми з географії саме з метою 
поєднати виконання практичних і суспільно 
значущих завдань шляхом створення 
різноманітних творчих робіт. Цей головний 
принцип, покладений в основу досліджень, 
реалізує ідею зближення освітнього 
процесу з реальним життям, адже знання 
повинні активно використовуватися у 
повсякденних умовах [1, с.4]. 

Структура досліджень на уроках 
географії сприяє: 
– високому рівню мотивації до навчальної 

діяльності учнів; 
– активному розвитку особистісного 

пізнавального інтересу до вивчення 
географії; 

– розвитку світогляду та інтелектуальної 
обізнаності через проведення учасни-
ками навчального процесу власних 
науково-пошукових робіт; 

– розвитку активної самостійної діяль-
ності; 

– розвитку нестандартного мислення, 
уміння використовувати на практиці 
здобуті знання. 

Частіш за все у методичних 
рекомендаціях учителя орієнтують на 
роботу із дослідженнями у позаурочний 
час, проте, на нашу думку, захист 
результатів досліджень має проводитися 
саме на уроці. Проте, підготовка до таких 
уроків має свої методологічні особливості. 

По-перше, до кожної теми 

дослідження вчителем складається план 
дій чи інструктивна картка, за допомогою 
якої усні зорієнтовані на мету і обсяг 
роботи. По-друге, бажано запропонувати 
перелік джерел інформації за темою 
дослідження. На другому етапі важливо 
відслідкувати достовірність інформації. У 11 
класі (профільний рівень) була апробована 
методика подачі разом із науковим 
фактажем фейкової та маніпулятивної 
інформації з різних джерел. Учні 
справлялись з цим завданням, викривали 
фейкові матеріали та спростовували їх. 
Але, такі завдання передбачають наявність 
міцних теоретичних знань. Посилання на 
інформативні джерела надаються за 
допомогою QR-кодів. Після сканування учні 
у групах (5-6 учасників дослідження) 
самостійно розподіляють питання, 
обговорюють формат доповіді, добирають 
візуальний матеріал за потреби. Варто 
відзначити, що всі наявні в класній кімнаті 
інформаційні ресурси у повному розпоряд-
женні учнів:  вони можуть добрати фото та 
зображення географічних об’єктів, 
відтворити їх за допомогою проектора, 
надрукувати частину матеріалу, 
використати фліпчарти для візуалізації, 
написати есе, скласти доповідь тощо. 

Щодо часового формату уроку, то 
після організаційного моменту (поділу на 
групи, демонстрації слайдів презентації із 
планом дослідження та QR-кодів з 
посиланням на джерела інформації) учні 
опрацьовують матеріал і створюють 
навчальний продукт (від 15 до 20 хвилин). 
Залишок часу використовується на захист 
результатів дослідження. 

Досить   вдалим є досвід використання 
для    географічних    досліджень     
геоінформаційної   системи    (ГІС) 
публічної      кадастрової       карти     України  
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(https://map.land.gov.ua/). Цю  ГІС можна 
використовувати досить єфективно при 
вивченні географії у різних класах  
загальноосвітніх навчальних закладів як на 
рівні стандарту, так і на профільному рівні 
навчання. Оскільки ГІС містить шари із 

нанесенням сільськогосподарських куль-
тур (озимих, ярих), природоохоронних 
територій, «оксамитової мережі», її 
використання є доцільним та ефективним 
при вивченні багатьох тем. (табл.1).  

Табл. 1. Використання геоінформаційної системи (ГІС)  
публічної кадастрової карти України у курсі вивчення географії 

Клас Рівень Тема 

8 клас Рівень стандарту Карта ґрунтів. Ґрунтові ресу-
рси України. Ґрунти своєї 
місцевості. Зміни ґрунтів у 
результаті господарської 
діяльності людини. Заходи з 
раціонального використання 
й охорони ґрунтових ресур-
сів. 

Дослідження. Вплив людини 
на родючість ґрунтів. 

Природа Сумської області. 
Особливості природних 
умов і ресурсів. 

9 клас Рівень стандарту Аграрні відносини. Складни-
ки сільського господарства. 
Роль природних чинників 
(земельних і агрокліматич-
них ресурсів) у розвитку й 
розміщенні аграрного виро-
бництва. Землезабезпече-
ність. 

Сільське господарство Украї-
ни. Структура сільськогоспо-
дарських угідь в Україні. Роз-
міщення в Україні виробниц-
тва зернових і технічних ку-
льтур, картоплярства, овочі-
вництва, баштанництва, ви-
ноградарства. 

10 клас Профільний рівень Карта як джерело інформа-
ції: властивості, елементи. 
Умовні знаки карт. Способи 
картографічного зображен-
ня об’єктів і явищ на темати-
чних картах. 

Стратегічні цілі сталого роз-
витку України. 

Україна та ринки ресурсів. 

https://map.land.gov.ua/
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11 клас Рівень стандарту Електронні карти та глобуси. 
Картографічні інтернет-
джерела. Навігаційні карти. 
Географічні інформаційні 
системи (ГІС). 

Ґрунти. Природні зони. Дос-
лідження «Деградовані ґрун-
ти: поширення і перспективи 
використання». 

Сучасний стан економіки 
України. Первинний сектор 
економіки України. Конкуре-
нтні переваги України на сві-
тових ринках сільськогоспо-
дарської продукції. 

Профільний рівень Поява і розвиток ГІС. 

Сфери практичного застосу-
вання ГІС. 

Дослідження свого населе-
ного пункту на публічній ка-
дастровій карті України на 
картографічну відповідність. 
Дослідження відкритих кар-
тографічних веб-ресурсів. 

Природні зони. Карти ґрун-
тів і природоохоронних зон. 

Практична робота 32. Опис 
одного з типів ґрунтів своєї 
місцевості на визначення 
ґрунтоутворювальних чин-
ників. 

Прикладами дослідницької роботи з ГІС «Публічна кадастрова карта України» мо-
жуть бути такі завдання та запитання (табл.2), які учні опрацьовують, відкривши ресурс за 
QR-кодом (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Рис.1 
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Табл. 2. Запитання та завдання до географічних досліджень ГІС  
«Публічна кадастрова карта України» 

Клас Завдання, запитання 

8 клас Використовуючи шар «Ґрунти», зробіть висновки: 
– про основні типи ґрунтів України; 
– про типи ґрунтів Сумської області; 
– про зональні й азональні типи ґрунтів України, закономірності їх розпов-

сюдження; 
– дослідіть родючість ґрунтів свого населеного пункту. 

Використовуючи шар «Обмеження у використанні земель», визначте ділян-
ки з обмеженням, прослідкуйте закономірність їх розміщення, зробіть ви-
сновок. 

9 клас Використовуючи шар «Розпорядження сільськогосподарськими землями», 
зробіть висновок про земельні ділянки у власності, зробіть висновок про 
найбільшу та найменшу кількість таких ділянок у регіональному розрізі. 

Використовуючи шар «Оглядова карта ЦДЗК», проаналізуйте поширення 
земель лісового та природо-заповідного фонду відповідно до районування 
України. Складіть таблицю відповідності, зробіть висновок. *Нанесіть на 
контурну карту регіони з найбільшою кількістю одиниць природо-
заповідного фонду. 

Спитайте батьків про наявність у їхній власності офіційно зареєстрованих 
земельних ділянок. За їх наявності, використовуючи кадастровий номер, 
знайдіть ділянки, визначте їхній статус. Зробіть скріншот і створіть корот-
кий опис земельної ділянки. 

За шаром «Посіви» проаналізуйте (у формі таблиці) посіви ярих чи озимих 
культур двох областей України на вибір. Бажано обрати області в різних 
природних зонах. Зробіть висновок, де вкажіть причини вибору аграріями 
саме цих сільськогосподарських культур. 
*Примітка. Для виконання завдання учням дається посилання на ресурс із 
легендою до карти посівів. 

10 клас За шаром «незареєстровані території» визначте приблизний відсоток таких 
земель в одній з областей на вибір. Зробіть висновок про причини статусу 
цих земель і закономірність їх розповсюдження. 

За шаром    «Грунти»    зробіть   приблизний   аналіз  ресурсного грунтового  
потенціалу.  Які  прогнози ви можете зробити щодо земель України у зв’яз-
ку із відкриттям ринку землі? 

11 клас *Примітка. Для 11 класу у завданнях не вказуються шари, оскільки цей ре-
сурс для учнів вже не є новим. 
За картою знайдіть обмеження у використанні земель. Опишіть, де знахо-
дяться ці землі в межах м.Сум. З якими природними одиницями пов’язані ці 
ділянки? 

Чи є в м. Сумах ділянки, що належать Міноборони? Де вони знаходяться? 
До яких інфраструктурних одиниць міста вони прив’язані? 

Де пролягає Смарагдова мережа в межах Сумської області? Складіть про-
гноз розширення чи звуження Смарагдової мережі в області, відповідь об-
ґрунтуйте. 

Де знаходиться найближча до м. Сум нафтогазова свердловина в області? 

Опишіть структуру ярих посівів на схід від м. Сум. Чому структура посівів на 
сході та заході від м. Сум буде відрізнятись? 
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У таблиці 2 вміщена лише незначна 
частина дослідницьких завдань, які можна 
використати на уроках географії за 
допомогою описаної ГІС. Окрім того, учні 
залюбки самостійно створюють завдання 
різних рівнів, використовуючи даний 
ресурс. 

Отже, використання геоінформаційної 
системи «Публічної кадастрової карти 
України» є доцільним, оскільки дана ГІС є 
повністю відкритою для використання, 
містить лише перевірену точну 
інформацію. Окрім того, як і всі ГІС 

державного зразку, географічні застосунки 
цього ресурсу мають ефективний і 
швидкодіючий інтерфейс, широкий набір 
засобів аналізу (шарів), а головне – сучасні 
учні люблять працювати у ґаджетах. Від 
учителя географії залежить, наскільки 
ефективною, цікавою, креативною та 
проблемною буде робота з використанням 
цього ресурсу на уроці. Адже практика 
свідчить: дана ГІС містить необмежений 
ресурс як для особистісного розвитку, так і 
для формування в учнів дослідницької та 
інформаційної компетентностей.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Географія. 6-11 класи: Mетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного 
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2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6-9 класи. Ки-

їв: Видавничий дім «Освіта», 2015. 45 с. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ  

РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

О. КАЛЕНИК  

Освіта – основа розвитку особистості, 
суспільства, нації. Вона є важливим 
чинником політики, економіки, культури 
та науки, що загалом  визначають місце та  
роль держави у світовій спільноті. 
Пріоритетом розвитку освітньої  галузі є 
формування творчої особистості. 

Обдаровані діти потребують 
спеціально розроблених для них 
навчальних програм і методик. Саме тому 
вчитель має готуватися до роботи з 
обдарованими дітьми, змінювати зміст 
навчання, його процес, результати. При 
тому доцільно використовувати такі 
творчі методи, які сприяють підвищенню 
ефективності роботи  [1]. 

Під час удосконалення освітнього 
процесу необхідно озброїти учнів 

грунтовними знаннями, практичним 
розумінням основ наук. Цьому допомагає 
періодичність проведення олімпіад, 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт, турнірів юних знавців, 
інтелектуальних аукціонів, змагань, 
ігрових тренінгів, семінарів, інтелектуа-
льних марафонів тощо.  

Формами роботи можуть бути групові 
та індивідуальні заняття на уроках і в 
позаурочний час, факультативи. Зміст 
навчальної інформації має доповнюватися 
науковими відомостями, які можуть 
одержати в процесі виконання 
додаткових завдань у той же час, що й 
інші учні, але за рахунок вищого темпу 
обробки навчальної інформації. 
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У роботі з обдарованими дітьми 
можуть бути використані такі ефективні 
форми роботи, як індивідуальні, 
фронтальні (дискусії, семінари, дебати, 
організаційно діяльнісні ігри), групові 
(парні, постійні групи зі зміною функцій, 
груповий поділ класу з однаковими 
завданнями, з різним завданням, із 
загальним звітом кожної групи перед усім 
класом). Особливою популярністю серед 
обдарованих користуються дискусійні 
форми (семінарські заняття, дебати, 
«круглі столи», невеликі сесії, ділові бесіди, 
інтерв’ю, шкільні лекції). Вони 
уможливлюють  розвиток риторичних 
здібностей, опанування методикою 
дискусії, удосконалення вміння 
висловлюватися та спілкуватися [4]. 

Необхідно скористатися потенціалом 
різнорівневого навчання. У кожному класі, 
на кожному уроці матеріал можна 
організувати на різних рівнях (А, В, С). Тоді 
обдаровані займатимуться на найвищому 
рівні навчання. 

Курси за вибором дозволяють частину 
часу віддавати вивченню предметів, що 
відповідають особистим інтересам і 
потребам обдарованих дітей і сприяють 
спеціалізації навчання. Введення 
елективних курсів в основній школі 
передбачає знайомство учнів з 
найрізноманітнішими галузями та 
предметами вивчення, які можуть їх 
зацікавити. У результаті розширюється 
коло інтересів, і у дитини формується 
уявлення про те, що він хотів би вивчати 
більш глибоко. У старшій школі 
спеціалізація навчання може здійсню-
ватися через індивідуальні навчальні плани. 

Для інтерактивного навчання 
(«запитання – відповідь») клас поділяється 
на декілька груп. Кожна група одержує 
завдання прочитати текст і скласти 
запитання до нього. Коли учень 
замислюється над постановкою запитання, 
то в його уяві має бути варіант відповіді. Це 
сприяє розвиткові логічного мислення. 
Така методика роботи допомагає дитині 
висловлювати свої думки, доходити 
правильних висновків. 

Дослідницький проект, спрямований на 

пошук способів виявлення потенційно 
обдарованої молоді, має всі підстави для 
того, щоб дати очікувані результати, тобто 
допомогти визначити умови, за яких учні 
змогли б у повній мірі виявити природні 
психологічні можливості, досягти найви-
щого рівня свого розвитку. 

Інформаційно – пізнавальна супереч-
ність. Характерна особливість полягає в 
тому, що елементами є істинні, але, на 
перший погляд, суперечливі судження. 
Одним із прийомів є прийом «Незавершене 
рішення». За його допомогою можна 
визначити рівень пізнавальної активності 
обдарованих учнів. Наприкінці уроку 
вчитель пропонує учням виконати 
завдання творчого характеру, але 
попереджає, що рішення виявиться досить 
цікавим і несподіваним. Після обговорення 
висунутої проблеми учні починають 
роботу, але не встигають виконати 
завдання до закінчення уроку. Учитель, не 
фіксуючи увагу на тому, що завдання 
повинно бути завершено, перевіряє його 
наявність і якість виконання на наступному 
уроці [5]. 

ТРВЗ (теорія розв’язання винахід-
ницьких завдань) – це досить велика 
сфера, до якої належать закони розвитку 
різноманітних систем і спеціальні 
різноманітні фонди та програми 
інформатизації творчого пошуку рішень. 
Пропонує певний набір прийомів 
мислення, кінцевою метою яких є свідоме 
досягнення стану «осяяння», підказок 
інтуїції тощо. Використання алгоритму 
розв’язання проблемних ситуацій у ході 
освітнього процесу виробляє в учнів такий 
стиль мислення, в основі якого є гнучкість, 
оригінальність, чутливість до протиріч, 
вміння свідомо моделювати ідеальний 
еталон, психологічно орієнтована думка на 
його досягнення та домагання цього 
найкоротшим шляхом [2].  

Ейдетика – технологія формування 
ейдетичного мислення, в основі якого 
запам’ятовування інформації через 
образи, асоціації й відчуття. В учнів 
розвивається уява та фантазія, гнучкість 
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роботи правої півкулі головного мозку. Це 
забезпечує розвиток здатності 
створювати варіативність у розв’язанні 
творчої задачі, є основою для активізації 
креативного мислення та використання 
його у вирішенні навчальних та життєвих 
задач. 

Принцип відкритих перспектив 
передбачає, що будь-який учень, навіть 
найслабший, може сьогодні спробувати 
вивчити тільки один сьогоднішній урок, 
скласти конспект і відразу одержати свою 
першу позитивну оцінку, а там другу, а 
там третю… Спочатку ці оцінки майже 
нічого не важать (крім того, що учень 
старається, але хіба цього мало?). Однак 
поступово приходить і справжнє знання, а 
разом з ним і інтерес до предмету. 
Починаючи з будь-якого дня, кожен може 
вчитися добре, і це зараз же позначиться 
на оцінках, це негайно відзначить учитель, 
скільки б у нього не було учнів. 

Індивідуальні форми позакласної 
роботи передбачають виконання 
різноманітних завдань, участь в очних і 
заочних олімпіадах, конкурсах на кращу 
науково-дослідну роботу. Вчителі стежать 
за розвитком інтересів і нахилів учнів, 
допомагати їм в обранні профілю 
позашкільних занять. 

Серед методів навчання обдарованої 
учнівської молоді має переважати 
самостійна робота, пошуковий і 
дослідницький підходи до засвоєних 

знань, умінь і навичок. При тому контроль 
стимулює поглиблене вивчення, 
систематизацію, класифікацію освітнього 
матеріалу, перенесення знань у нові 
ситуації, розвиток творчих елементів.  

Одночасно варто запропонувати 
проблемні запитання, на які учень у 
підручнику готової відповіді не знайде. 
Для вірної відповіді йому потрібно  
застосувати знання з вивчених раніше 
розділів. Ще в запитанні формується 
певна проблемна ситуація, розв’язати яку 
потрібно неординарним способом. 

Стимулюючий потенціал має метод 
побудови гіпотез. Учні висувають власні 
гіпотези щодо вирішення наукового 
завдання. Роблять свої припущення, що 
можуть стати темою дослідження. 

Вся ця різноманітна діяльність на 
уроці доповнюються системою позауроч-
ної та позашкільної роботи: виконання 
учнем позаурочних завдань; заняття у 
наукових товариствах; відвідування 
гуртка або участь у тематичних масових 
заходах (вечорах шанувальників 
літератури, історії, фізики, хімії та ін.); 
огляди-конкурси художньої, технічної та 
інших видів творчості, зустрічі з 
науковцями. Отже цілеспрямована, 
систематична робота вчителів можлива 
лише за умови формування та поетапної 
реалізації програм, форм і методів 
навчання, виховання та розвитку 
обдарованих дітей. 
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http://novosvit.pp.ua/fenomen-osobystisnoji-obdarovanosti/
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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА  

СУЧАСНИЙ ФОРМАТ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З РОДИНАМИ 

Н. НАЗАРЕНКО 

В умовах активних змін дошкільної 
освіти не може не змінюватися формат 
взаємодії сучасної сім’ї та закладу 
дошкільної освіти. Особливість такої 
взаємодії двох соціальних інститутів 
визначається, насамперед, стрімким 
розвитком суспільства, що змінює 
життєвий соціум дитини, і відповідно 
модернізацією освітньої галузі, що  має 
змінити освітній простір дошкільника.  

Взаємодія з родинами дошкільників 
завжди є пріоритетним і стратегічним 
напрямом діяльності закладу дошкільної 
освіти, але сьогодні потребує сучасних 
акцентів, розширення спектру взаємодії, 
ефективних форм і методів.  Означена 
проблема зорієнтовує вихователів на 
активний пошук ефективного формату 
взаємодії з батьками, який сприятиме 
формуванню дошкільника як життєздатної, 
креативної, свідомої особистості. 

Проблема взаємодії  дошкільного 
закладу та родини багатоаспектна. Питання 
психології виховного впливу сім’ї на дитину 
з’ясовував С. Тищенко, психології взаємо-
відносин дошкільного закладу з родинами – 
Т.  Пироженко та інші. 

Теоретичні та методичні аспекти 
взаємодії дитячого садка та сім’ї ґрунтовно 
досліджували В. Котирло та С. Ладивір. 
Аналіз сучасного змісту взаємодії 
(співпраця) дошкільного закладу з 
батьками здійснювали Т. Голубєва, С. Кам-
пов, Л. Островська, В. Павленчик. 

О. Кононко уклала методичні рекомен-
дації щодо умов, шляхів і засобів 
гуманізації взаємин дошкільного закладу з 
родинами дошкільників. 

Питання оптимізації роботи з батьками 
дітей дошкільного віку досліджували 

Л. Дубровська та В. Дубровський. 
Метою статті  є здійснення аналізу 

сучасних підходів до взаємодії дошкільного 
закладу та родини, пошук пріоритетних 
форм співпраці в умовах компетентнісного 
розвитку дитини. 

Орієнтиром сьогоднішньої взаємодії 
дошкільного закладу з родиною дошкіль-
ника є  пріоритети  розвитку дитини 
дошкільного віку, визначені Базовою 
програмою «Я у Світі». Вони передбачають 
розширення життєвого простору дитини, 
знаходження нею власного місця в соціумі, 
формування її життєздатною та креатив-
ною особистістю, активним суб’єктом 
життєдіяльності [5, с.6-8]. 

Ефективна реалізація завдань, окресле-
них Базовою програмою «Я у Світі», 
спрямовує діяльність дошкільних закладів 
на створення розвивально-життєвого 
простору, який, на думку Н. Гавриш, 
О. Кононко, З. Плохій [5, с. 9], закладає 
основи компетентності, готує дитину до 
шкільного життя, розвиває активну життєву 
позицію,  креативність і творчі здібності. 
Цей перелік варто доповнити такими 
компонентами розвитку дошкільника, як 
критичне мислення та медіаграмотність.  

Створення різноаспектного та 
багатофункціонального розвивально-життє-
вого простору дошкільників передбачає 
тісну та плідну взаємодію з батьками. 
Ефективне залучення батьків до співпраці 
потребує розуміння ними потреб дитини та 
проблем закладу дошкільної освіти,  а 
надалі підтримки та посильної допомоги. 

Сьогоднішні життєві реалії вимагають 
від дорослих серйозного ставлення до 
проблем створення для дитини в закладі 
дошкільної   освіти   та  вдома  мікроклімату  
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довіри, спокою, емоційної безпеки дитини, 
що надає їй відчуття комфортності життя в  
родині та в дошкільному закладі.  

Сприйняття дитини як ціннісної 
особистості починається з поваги до неї. 
Маємо поважити її інтереси, життєвий 
досвід, власний простір та право на 
індивідуальність. Повага до дитини, 
доброзичлива взаємодія, дотримування 
єдиних розумних вимог, спільна 
зацікавленість якісними показниками 
розвитку дитини можуть забезпечити 
цілісний освітній процес у дошкільному 
закладі та родині, на який орієнтують 
інструктивно-методичні рекомендації 
Міністерства освіти і науки України [6, с.2].  

Оновлюючи підходи до роботи з 
батьками, уникаємо готових оцінних 
суджень про виховання, наполегливих 
порад, нарікань, вказівок, а сприяємо 
самостійним відкриттям батьками нових 
якостей, рис, особливостей власної дитини. 
Допомагаємо їм у виробленні вміння 
особисто спостерігати за власною 
дитиною, відкривати в ній нові якості й 
риси, розуміти її внутрішній світ,  що 
сприятиме ціннісному ставленню до 
дитини. В такому форматі взаємодії з 
батьками доречними та дієвими для них 
будуть різноманітні «домашні завдання» на 
спостережливість. 

Роботу з батьками варто планувати з 
огляду на чітке розуміння потенціалу 
кожної родини, тому, спираючись на 
науково-психологічні дослідження, вивчає-
мо виховний потенціал сім’ї. Тут на 
допомогу вихователю має прийти 
діагностика, яку доречно проводити разом 
з психологом. Діагностика виховного 
потенціалу родини, на думку фахівців 
психологічної служби [2, с. 37], передбачає 
анкетування батьків, проведення співбесід, 
спостережень за поведінкою дитини. 
Діагностичні складові мають охоплювати 
важливі компоненти впливу родини на 
виховання та розвиток дитини. Це і склад 
сім’ї, вік, освіта і професійна діяльність 
батьків, матеріальний стан сім’ї, соціально-
побутові умови,  стан здоров’я дитини, 
внутрішньо сімейні відносини, психологіч-
ний мікроклімат у родині, розподіл у родині 

обов’язків, сімейні традиції, свята, родовід, 
проведення вільного часу після роботи, 
відвідування спільних місць відпочинку. 

Важливим для розвитку дитини у сім’ї є 
психолого-педагогічна компетентність 
батьків. Тому доцільно провести 
діагностику рівня психолого-педагогічних 
знань батьків щодо навчання й виховання 
дітей дошкільного віку, яка надасть 
можливість цілеспрямовано проводити 
зустрічі з батьками (батьківські збори, 
бесіди,  спілкування вранці та ввечері, 
консультації з проблемних питань тощо) і 
сприяти їхньому свідомому бажанню 
найкращими батьками для своєї дитини.  

Маючи цілісну картину загальної 
характеристики родин та їхніх 
особливостей, компетентнісного рівня 
батьків, можемо ефективно задіяти сучасні 
форми та методи взаємодії з родинами. До 
вибору форм і методів взаємодії залучаємо 
батьків, враховуємо їхні інтереси та 
побажання. 

Оновлення форм і методів взаємодії з 
батьками передбачає застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій. 
Дієвіше та продуктивніше проходять 
батьківські збори, бесіди, різного типу 
консультації, диспути, на яких застосовуємо 
мультимедійні презентації та відеоролики з 
проблемних питань, діяльності дошкільного 
закладу, різних видів освітньої діяльності 
дітей (театралізована гра, праця, 
зображувальна), процесу та результатів 
взаємодії батьків з дошкільним закладом 
тощо.  

Сучасним форматом взаємодії з 
батьками стали інтерактивні методи та 
прийоми. Застосування їх навіть у такий 
традиційній формі роботи, як батьківські 
збори, активізує батьків у процесі 
вирішення нагальних питань. На зборах 
можна застосовувати різні інтерактивні 
методи: робота в парах та міні-групах, 
дискусії, ділові, рольові, імітаційні ігри. 

Для того, щоб застосування  
інтерактивних методів було ефективним, як 
зазначають фахівці з інтерактивної освіти 
[4, с.79], слід врахувати умови їх 
проведення. Насамперед, необхідно 
забезпечити комфортність для учасників. 
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неправильність батьківських думок, ідей і 
міркувань. Особливо слід відмічати цінність 
інформації, отриманої від батьків, виявляти 
інтерес до їхньої думки, висловлювати їм 
вдячність за участь. 

У сучасних формах взаємодії закладів 
дошкільної освіти з батьками реалізується 
принципи партнерства, діалогу, які є 
базовими для «педагогіки партнерства» та 
які визначені концепцією Нової української 
школи [3, с. 14]. Педагогіка партнерства, 
що функціонує на основі спілкування, 
взаємодії  вихователів, батьків і дітей, 
визначає їх рівноправними учасниками 
освітнього процесу, відпові-дальними за 
результат. Тому такі інтерактивні форми 
проведення зустрічей з батьками, як 
дискусії, є популярними серед батьків. А 
інтерактивні ігри сприяють можливості 
відчути позитивні емоції від спільної 
взаємодії.  

Під час проведення зборів можна 
включити батьків у інтерактивний процес 
взаємодії з дітьми для виконання одного з 
виду завдань освітньої діяльності 
дошкільників, який ми назвали 
«Навчаємося разом». Такий спільний 
процес допомагає батькам відчути 
компетентнісний рівень своєї дитини, її 
можливості та формат необхідної 
підтримки і допомоги.   

Добре сприймаються інтерактивні 
пам’ятки, обмін досвідом сімейного 
виховання. Цікавою та водночас 
відповідальною інтерактивною формою 
обміну досвідом сімейного виховання 
дошкільників стали презентації кращих 
ідей виховання від родин. Презентації 
можна проводити не тільки на батьківських 
зборах, а й під час різних заходів і свят. 
Наприклад, презентації родинних традицій  
доречно задіяти до новорічних і різдвяних 
свят. Надзвичайно ефективними були 
презентації виховних ідей від батьків під 
час проведення тематичної акції «Чисте 
довкілля дітям». До таких презентацій 
варто долучати дітей. 

Ефективними є тренінги, на яких 
батьки усвідомлюють проблеми виховання 
та отримують практичний досвід пошуку та 
вибору дієвих підходів до розв’язання 

важливих для них питань щодо розвитку і 
виховання дітей.  

Розширюючи життєвий простір дитини, 
ми реалізуємо сімейні творчі проекти в 
освітньому просторі дошкільного закладу: 
організовуємо фотовиставки «Я з 
родиною», «Наш відпочинок», «Мій 
вихідний день» тощо, виставки поробок до 
тематичних тижнів і свят. Наприклад, до 
свята Нового року діти з батьками 
виготовляють ялинки, новорічні іграшки, 
декоративні  вінки тощо.  

Однією з форм презентації життя 
окремої родини стала газета «Моя 
родина», де креативно представлено світ 
повсякдення кожної сім’ї. Спільний захід 
«Секрети родинних традицій» дозволив 
зрозуміти і позитивно сприйняти 
особливості кожної родини, інтегрувати 
родинні стосунки у освітній простір 
дошкільного закладу.  

Розширюючи розвивально-життєвий 
простір дітей та залучаючи батьків до 
співпраці, ми пропонуємо нові сучасні 
форми взаємодії. Наприклад, цікавою 
формою спільного відпочинку стали 
віртуальні подорожі країнами, які діти 
можуть  відвідати разом з батьками, 
поділитися враженнями або власними 
спогадами від перебування в тій чи іншій 
країні.  

При тому доречно поєднувати 
колективні форми роботи з груповими,  
наочно-інформаційні з індивідуальними. 
Для постійно активної взаємодії з батьками 
важливо створити власну групу в 
соціальних мережах, де можна через 
тексти, фото та відео знайомити з життям 
дітей у дошкільному закладі. 

Ефективною формою роботи є 
«Поштова скринька» в мережі Інтернет, де 
надаються індивідуальні консультації  та 
поради.  

Базовою програмою «Я у Світі» 
передбачається робота щодо активного 
саморозвитку дитини. Цьому сприяють 
тематичні акції «Подаруємо квітку садку», 
«Чорнобривців насіяла мати», «Весняна 
толока» та інші, які передбачають спільну 
трудову діяльність дітей,  батьків і 
вихователів.  
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Ефективною у роботі дошкільного 
закладу з батьками, як уважає М. Гамова 
[1, с.2], є реалізація різноманітних проектів. 
Проекти сприяють узагальненню 
позитивного досвіду сімейного виховання 
та пропаганді здорового способу життя. 
Одночасно вони є показниками системи 
взаємодії педагогічного колективу з 
батьками на всіх етапах її розвитку. 
Наприклад, таким став проект «Добрі 

справи моєї дитини», де батьки були 
активними учасниками, помічниками у 
досягненні дитиною власних результатів у 
процесі життєдіяльності. 

Отже, ефективність взаємодії закладу 
дошкільної освіти з батьками забезпечує 
раціональне поєднання різних форм і 
методів роботи, глибоке розуміння 
необхідності партнерської взаємодії 
батьків, дітей і вихователів. 
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3. Концепція нової української школи [Електронний ресурс]. URL: https://mon.gov.ua/
storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf  

4. Пометун О. І., Пироженко Л.В.  Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, дос-
від: метод. посібник. Київ: А.П.Н., 2002. 136 с. 

5. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2 ч. Ч. І. Від 
народження до трьох років / О.П.Аксьонова, А.М. Аніщук, Л.В.Артемова [та ін.]; наук. 
кер. О.Л.Кононко. Київ: ТОВ «МЦФЕР – Україна», 2014. 204 с. 

6. Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної осві-
ти у 2019/2020 навчальному році. Інструктивно-методичні рекомендації [Електронний 
ресурс]. URL:http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/65086/  

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОТИКУ І ДРІБНОЇ  

МОТОРИКИ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ  

ЗОРУ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

О. КРЮЧКО  

Розвиток дотику та дрібної моторики 
рук дітей з порушенням зору (косоокістю й 
амбліопією) є одним із основних 
корекційних завдань, що стоять на 
сучасному етапі перед спеціальними 
дошкільними (корекційними) навчальними  
закладами. Процеси пізнавальної та 
трудової діяльності у дітей з порушеннями 
зору протікають при спільній діяльності  
зорової депривації та збережених 
аналізаторів. Однак при цьому не всі 
аналізатори в повній мірі задіяні. Особливо 
це відноситься до дотику, який 

розвивається спонтанно і недостатньо. 
Адекватне ж відображення дійсності, а 
також повноцінна предметно-практична 
діяльність можливі при взаємодії зору та 
збережених  органів відчуття. Опора  
тільки на зір при знайомстві з предметами 
навколишнього світу  у дітей з порушенням 
зору не сприяє адекватному їх 
відображенню, затримує успішне 
формування умінь і навичок які 
забезпечують правильність і точність 
виконання різних предметно-практичних 
дій в навчанні і в побуті. 

http://www.svyatoshinruo.kiev.ua/2013-10-10-14-41-03/2602-2014-08-04-06-08-04
http://www.svyatoshinruo.kiev.ua/2013-10-10-14-41-03/2602-2014-08-04-06-08-04
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/65086/
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Мета статті – виділити критерії для 
оцінки стану сформованості дотику та 
дрібної моторики, та узагальнити підходи 
до розвитку дотику та дрібної моторики 
дітей дошкільного віку з порушеннями 
зору. 

Сьогодні в тифлопедагогіці зали-
шаються значущими питання подолання 
зорової недостатності у дітей з 
порушеннями зору. Особлива увага при 
цьому приділяється використанню дотику 
та розвитку дрібної моторики при пізнанні 
предметів навколишнього світу і 
оперуванні ними (Л. Плаксіна, Е. Подкол-
зина, Л. Ремезова і ін.).  

Роль дотику в посиленні компенсатор-
них процесів у дітей дошкільного віку з 
порушеннями зору обгрунтована в 
дослідженнях М. Земцової, Ю. Кулагіної, 
Р. Каффеманаса, А. Литвака, Л. Солнцевої 
та інші. 

У дошкільному віці в нормі моторні 
навички в порівнянні з 2-3 роками стають 
різноманітнішими та складнішими. Частка 
маніпуляцій, що потребують узгоджених 
дій рук, збільшується. Потрібно знати, 
якими віковими особливостями характери-
зується розвиток дрібної моторики у дітей 
4-5 років, аби направити його в потрібне 
русло. 
– У віці 3 років, рухи пальців дітей стають 

схожі на рухи дорослої людини. 
– Навики дрібної моторики, придбані 

раніше, вдосконалюються. 
– Діти вчаться класти речі в певне місце. 
– До  3 років малюк захоплював і тримав 

переважно долонею, а тепер він 
активніше використовує пальці. 

– Дошкільники від 3 до 5 років 
намагаються малювати кола та лінії, 
різати ножицями папір, знімати і 
надягати вільний, просторий одяг. 

– Дрібна моторика тепер формується в 
сукупності з кінестетичним почуттям. 
Дитина починає усвідомлювати 
становище і переміщення власного тіла 
в просторі.  

– Запускається процес розвитку зорово- 
тактильно-кінестетичних зв’язків. Завдя-
ки цьому рухи рук виконуються під 
контролем зору. 

Отже, розвиток дрібної моторики рук у 
дітей 3-4 років відбувається послідовно, 
поступово. Значно збільшується сила та 
швидкість рухів, удосконалюються 
координаційні здібності, збільшується 
спритність і гнучкість рухів. В цьому віці 
дозрівають нервові центри, що керують 
м’язовою координацією, відбувається 
подальший розвиток м’язів руки. 

Педагоги та психологи вважають, що   
ступінь розвитку дрібної моторики у дитини 
визначає найважливіші для його 
майбутнього якості: мовні здібності, увагу, 
координацію в просторі, концентрацію й 
уяву. Центри головного мозку, що 
відповідають за ці здібності, безпосередньо 
пов’язані з пальцями та їхніми нервовими 
закінченнями. Тому вправи і заняття, в яких 
беруть участь маленькі пальчики дитини,  
моторика, сенсорика, координація рухів – 
ключові поняття для періоду  дошкільного 
віку. Розвиток дрібної моторики важливий 
ще й тому, що в дорослому житті, дитині 
знадобляться точні координовані рухи, аби 
писати, одягатися, а також виконувати різні 
побутові та інші дії.  

Процес розвитку дрібної моторики – це 
не механічне тренування, а система 
усвідомленої, творчої роботи кожної 
дитини (навіть в найпростіших завданнях) 
під керівництвом і за допомогою 
дорослого. 

У педагогічній літературі проблемі 
розвитку дрібної моторики приділяється 
особлива увага і пропонується комплекс 
заходів, які сприяють розвитку рухів 
пальців рук. Наприклад, С. Гавриліна, 
Н. Кутявина, І. Топоркова, С. Щербініна в 
книзі «Розвиваємо руки, щоб вчитися 
писати і красиво малювати» зазначають: 
розвитком дрібних м’язів кистей рук у дітей 
потрібно починати займатися систематично 
з року до самої школи, а тому 
рекомендують малюкам вправи, доступні їх 
віку. Багато уваги в книзі приділяється 
пальчиковій гімнастиці, виконання якої 
супроводжується віршованою промовою. 
Подібні  вправи на узгодження віршованої 
мови з рухами пальчиків рекомендує і 
В. Цвинтарний у посібнику «Граємо пальчи-
ками й розвиваємо мову». 



53  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 4 (48), 2020 
_________________________________________________________________________________________

Діти з порушеннями зору потребують 
спеціального підходу до розвитку дотику 
та моторики, необхідних для виконання 
предметно-практичних дій. Для досягнення 
бажаного результату   робота має бути  
регулярною, з використанням ігрових 
вправ у різних видах діяльності і режимних 
моментах: 
– продуктивній діяльністі; 
– індівідуальній роботі; 
– самостійній діяльності. 

 Дрібну моторику рук розвивають: 
– пальчикова гімнастика з використанням 

віршів, пісеньок і народних казок; 
– масаж з розтиранням пальчиків та 

масажери для рук; 
– народні гри з долоньками; 
– ігри з природним матеріалом; 
– ігри з предметами домашнього вжитку; 
– ігри з піском і водою; 
– пальчиковий театр; 
– ниткотерапія; 
– дидактичні  ігри; 
– заняття продуктивною діяльністю 

(малювання, ліплення, аплікація).  
Ці види дитячої діяльності потрібно 

використовувати в щоденній роботі з 
дітьми, так як епізодична діяльність не 
може дати позитивного ефекту. 

Для отримання максимального 
результату вправи будуються так, щоб у 
них поєднувалися стиск, розтяг, 
розслаблення кисті, використання 
ізольованих рухів кожного пальця. Також 
розвитку дрібної моторики рук сприяють 
ігри з різнобарвною мозаїкою та 
конструктором, ліплення, штрихування, 
розфарбовування, нанизування.  

При тому необхідні певні матеріали: 
– м’ячі різних розмірів, в тому числі 

масажні; 
– кеглі; 
– обручі, кільця; 
– іграшки, які можна катати, штовхати; 
– предмети різної форми та кольору для 

нанизування; 
– дощечки з пазами, гачками, стрижнями 

та молоточками; 
– спеціальні пристосування: стенди, 

тренажери, призначені для розвитку 
різноманітних рухів кисті руки та 

пальців (застібки блискавки, гудзики і 
петлі, гачки, шнурівки та ін.). 
Для більш ефективного вдосконалення 

тактильних і моторно-рухових функцій, а 
також для розвитку зорово-моторної 
координації є робота з голкою: рельєфне 
обколювання контуру зображуваного 
предмета і корекційне вишивання. 
Розвитку дрібної моторики сприятимуть  
завдання, спрямовані на формування 
образотворчих умінь. 

Метою корекційних занять з розвитку 
дотику та дрібної моторики є формування 
у дітей з порушеннями зору вмінь і навичок   
сприйняття предметів і явищ 
навколишнього світу та навчання їх 
прийомам виконання предметно-
практичних дій за допомогою збережених 
аналізаторів.  

Розвитком дотику та дрібної моторики 
варто займатися не тільки на спеціальних 
заняттях, але й на загальнорозвиваючих 
заняттях. Заняття проводяться індивідуа-
льно або з підгрупою в залежності від рівня 
розвитку дотикальної чутливості та 
моторики рук, а також змісту заняття. При 
проведенні корекційних занять необхідно 
здійснювати диференційований підхід до 
дітей залежно від ступеня  гостроти зору та 
рівня розвитку дотику. 

Корекційні заняття проводяться за 
певною схемою. 

1. Вправи для рук (самомасаж рук, ігри на 
пальцях) необхідні для того, щоб зняти напругу 
м’язів кистей і пальців рук, а також розвинути 
їхню рухливість і гнучкість.  

2. Розвиток навичок дотикального 
сприйняття іграшок і предметів найближчого 
оточення.  

3. Ознайомлення дітей з прийомами 
виконання різного виду предметно-практичної 
діяльності . 

Отже, дотик і дрібна моторика: 
– допомагають дитині з порушенням 

зору досліджувати, порівнювати; 
– класифікувати оточуючі його предмети, 

дозволяючи тим самим краще пізнати 
світ, в якому вона живе; 

– навички тонкої моторики дозволяють 
дитині обслуговувати себе; 

– дозволяють   дитині      на      рівних     зі  
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зрячими брати участь в іграх; 
–сприяють підвищенню самооцінки дити-

ни, тому що дають можливість набути соці-
ального досвіду. 

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

О. ФІЛІМОНОВА 

Сьогодення сучасної дошкільної освіти 
багатоманітне та цікаве. Є можливості 
обирати різні технології, підвищувати 
професійний рівень, користуючись 
досвідом колег і новітніми досягненнями 
науки.  

По-новому поглянути на освітній 
простір закладу дошкільної освіти, 
своєчасно підлаштовувати його під запити 
дітей, особливості їхнього сприймання та 
психофізіологічного розвитку є 
надзвичайно актуальним питання 
дошкільної освіти в Україні. Допомогти 
реалізувати потреби дошкільника щодо 
розвитку у сучасному освітньому просторі 
може технологія «Стіни, які говорять». 
Тому вихователі у пошуку можливого 
формату її застосування у закладі 
дошкільної освіти. 

Саме визначенню оптимальних шляхів 
упровадження інноваційної технології 
присвячується ця стаття.  

Сьогоднішнім завданням дошкільної 
освіти, як зазначено у  Законі України «Про 
освіту» (ст. 11), є забезпечення цілісного 
розвитку дитини, її фізичних, інтелек-
туальних і творчих здібностей шляхом 
виховання, навчання, соціалізації та 
формування необхідних життєвих 
навичок. 

Сприяти такому розвитку дошкіль-
ників , на думку фахівців (К. Крутій, К. 
Кудрявцева та ін.), може сучасний освітній 
простір. 

це 
безпечне та доступне освітнє середовище 

із застосуванням сучасних інформаційно-
комунікаційних засобів. Для створення 
НОП використовуються новітні технології 
енергоефективності, дизайну, архітектури 
будівель, споруд і територій закладів 
освіти [2, с.18].  

Орієнтуючись на необхідність 
перетворення та збагачення освітнього 
простору та середовища, в якому 
перебувають вихованці сучасного закладу  
дошкільної освіти, вважаємо актуальним 
виокремити міжнародну технологію «Стіни, 
які говорять» (оригінальна назва «Talking 
Walls») як таку, що забезпечує дитині 
можливість бути повновладним хазяїном 
свого персонального простору. 

В багатьох країнах Європи вона активно 
використовується [4]. Тому охаракте-
ризуємо найпривабливіші та найраціо-
нальніші її  якості.  

Технологія «Стіни, які говорять» не є 
чимось  незнайомим для українських вихо-
вателів, але вона дає можливість по-новому 
поглянути на освітній простір, своєчасно 
перетворити його, враховуючи запити 
дитячого сприймання та психофізіо-
логічного розвитку. 

Тому спробуємо визначити можливі 
шляхи запровадження технології в 
українській системі дошкільної освіти. 

Зазначимо, що у садочках стіни 
використовуються не для інформації для 
вивчення, а це історія діяльності дітей. Вона 
в групі в кожному осередку своя, – на кухні, 
у всіх приміщеннях. Усе «говорить» про вже 
завершену   діяльність   дітьми,  а не  про  те,  
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що вони мають вивчити за задумом 
педагога. Проте слід зауважити, що такий 
задум в принципі відсутній узагалі.  

Технологія «Стіни, стеля та підлога, які 
говорять» є системою візуалізації 
інформації, знань в інтер’єрі дитсадка та на 
його території, процесом занурення 
дошкільників і дорослих у освітній простір 
закладу дошкільної освіти. Сутність 
технології «Стіни, які говорять» в тому, що 
дитина, отримуючи необхідну інформацію, 
має право вибору планувати свою 
діяльність, конструктивно використо-
вувати інформаційний ресурс. Такий ресурс 
призначено для підвищення інтересу та 
привабливості, зокрема, об’єктів  
спадщини, які охоплюють освітні, культурні, 
мистецькі, соціальні та історичні аспекти 
[6]. 

І стіни, і підлога «говорять» зрозумілою 
дитині мовою, їй цікава сама форма 
вираження. Стіни вчать малюка, коли він 
грає, пробігає повз них, розглядає, тобто 
поза спеціально організованою діяльністю. 
За допомогою наліпок на стінах і підлозі, 
різних малюнків діти концентрують увагу, 
вивчають кольори, вчаться орієнтуватися в 
просторі та координувати свої дії. 

Краще за все, якщо це буде велика 
стіна. Коли враховуються всі учасники 
процесу, то специфіка роботи дитячого 
садка передбачає використання «Стін, які 
говорять» найчастіше в одному або двох 
стаціонарних місцях, де найчастіше 
бувають і діти, і дорослі (оголошення, 
інформування, нагороди тощо). 

Стіна може мати кілька інформаційних 
напрямів: на день, на тиждень, періодично 
мінливі експозиції тощо. Слід також 
прислухатися до порад дизайнерів щодо 
розміщення на стінах фотографій, картин, 
малюнків, плакатів або панно. 

Елементи оформлення стін, стелі та 
підлоги, які «говорять», залежно від 
завдань і передбачуваної тривалості 
«життя» цих елементів можуть створювати 
батьки та члени педагогічного колективу. 
Так, правила поведінки, щоденні ритуали, 
зафіксовані у піктограмах і текстах, що їх 
дублюють, можна доручити виготовити 
самим дітям, після того, як дошкільнята 

самостійно ці правила сформулюють. 
Ця технологія також допомагає дитині 

збагачувати свій руховий досвід, 
самоудосконалювати свої фізичні якості, 
розвивати творчу рухову уяву. 

Неабияке значення в житті мають 
яскраві й хвилюючі події, що викликають 
позитивний емоційний відгук у свідомості 
дітей різного віку, тому варто звертати 
увагу на підходи до зображень на стінах. 

Принципи відбору зображень (плакатів, 
малюнків, картин, фото, оголошень тощо) 
для оформлення «стін, які говорять»: 
– відповідність зображеного віковим 

особливостям; 
– наявність національного культуро-

логічного компонента в зображенні, що 
привертає увагу / цікавість і доступного 
розумінню дітьми (дорослими); 

– багаторівневість зображеного як на 
змістовному рівні, так і на емоційному; 

– наявність тексту на зображенні не є 
обов’язковим компонентом; 

– зображення   має  бути  доступним  для 
цільової групи як елемент обладнання. 
Сьогодні у нашому закладі дошкільної 

освіти (у групі молодшого віку «Перлинка») 
здійснюється  робота щодо перетворення 
його простору, аби наповнити життя дітей 
захопливою діяльністю, радістю відкриттів 
і щасливим проживанням кожного дня. 
Особливий акцент робиться на створенні 
привабливого розвивального освітнього 
простору «Стіни, стеля та підлога, які 
говорять» для дітей дошкільного віку за 
рекомендаціями К. Крутій [2] у приміщенні 
та на території закладу. Особлива увага 
звертається на доцільне раціональне 
розпланування площ території та 
приміщень, безпеку обладнання та 
інвентарю, їхній добір і раціональне 
розміщення, естетичне оформлення. 

Важливими в освітньому просторі 
стали ігрові осередки, створені за 
технологією «Стіни, стеля, підлога, які 
говорять». Стіни, підлога у групових 
приміщеннях «заговорили» розвивальними 
дошками, деревами, ляльками, 
килимками.  
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У групі ігровий матеріал розміщується в 
розгорнутому вигляді,  що спонукає  дітей 
до дій із ним, до створення сюжетів. 
Наприклад, на стінах прикріплені маленькі 
гачки, на які вішаємо зроблені з цупкого 
паперу плакати, прапорці, кульки або рамки 
з квітами, аркуші з текстом. 
Використовуємо навіть плитку на стелі, на 
яку наклеюємо аркуші, а потім за потребою 
їх замінюємо. 

Також на стіні розміщені «Правила 
групи»,  що формують навички культурного 
спілкування та дружніх стосунків між 
дітьми. Створено «Куточок настрою». 
Продуктивною роботою ми позитивно 
впливаємо на настрій дітей. Куточок 
настрою для закладу дошкільної освіти – це 
яскравий та веселий стенд, який допоможе 
кожному малюку розібратись у своєму 
настрої та швидко його полагодити. 

Цікавим елементом освітнього 
простору є «Долонька позитиву». Завдання 
«Долоньки позитиву»:  
– зняти психоемоційне напруження, 

втому; 
– допомогти заспокоїтися; 
– зняти агресивний стан; 
– підвищити настрій. 

Активно використовуємо дошку, на якій 
діти можуть відтворювати свій настрій, 
емоції, реалізовувати творчий потенціал. 

Процес малювання крейдою на дошці 
концентрує увагу та зір. Працюючи з 
крейдою, діти тренують точність рухів і 
розвивають дрібну моторику рук. Завдяки 
дошкам діти уявляють себе справжніми 
художниками, здійснюють щоденні 
подорожі у світ своєї фантазії та творчості. 
Таку дошку можна зробити у вигляді кита, 
яблука, гарбуза тощо. 

Особливий акцент зроблено на «Підлозі, 
що говорить». Це ще одна цікава ідея 
перетворення підлоги на ігровій простір, 
який одночасно сприяє фізичному розвитку 
дитини. За допомогою наліпок на підлозі 
діти концентрують увагу, вивчають 
кольори, вчаться орієнтуватися в просторі 
та координувати свої рухи.  

Серед обладнання освітнього простору 
є виготовлений власноруч бізіборд 
(розвивальна дошка для дітей) – посібник, 
який має неабияке розвивальне значення:  
збагачує сенсорний досвід, розвиває дрібну 
моторику, удосконалює координацію рухів, 
розвиває інтелект, виховує терпіння, 
спонукає до самостійності тощо. 

Отже, технологія «Стіни, які говорять» в 
результаті оптимального впровадження 
сприяє вирішенню багатьох нагальних 
проблем виховання та розвитку сучасних 
дошкільників. 
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ДАТИ  

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ Л. ВАН БЕТХОВЕНА НА ЗАНЯТТЯХ 

ХОРЕОГРАФІЄЮ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В. ЛЕВЕНЕЦЬ 

Хореографія як один з різновидів 
художньої діяльності є універсальним 
засобом всебічного розвитку дитини, 
формування її духовного світу. Пластичне 
мистецтво за своєю природою синкретич-
не, а тому тісно пов’язане з іншими 
мистецтвами, зокрема з музикою. 

Важливість її впливу на особистість 
відзначали ще такі античні філософи, як 
Аристотель, Піфагор і Платон. Значення 
музики у процесі формування духовної 
культури людини доведене в наукових 
дослідженнях психологів Л. Виготського, 
А. Готсдінера, Б. Теплова. А видатний 
вітчизняний  педагог ХХ століття 
В. Сухомлинський, вважав, що класична 
музика є «могутнім джерелом думки»: «Без 
музичного виховання неможливий 
повноцінний розумовий розвиток 
дитини» [2, с. 63]. 

В останні роки з’явилася ціла низка 
навчально-методичних посібників, присвя-
чених проблемам музично-ритмічного 
виховання дітей у музично-руховій 
діяльності (А. Зіміна, М. Палавандішвілі та 
ін.), розвиткові музикальності, музичних 
здібностей у дітей за допомогою музично-
танцювальних ігор, танців, хороводів, 
вправ, етюдів, формуванню відповідного 
репертуару (С. Науменко, С. Руднєва, 
К. Тарасова та ін.). Одночасно були  видані 
навчально-методичні посібники та 
програми з хореографії для дітей 
дошкільного віку (О. Мартиненко, 
А. Тараканова, А. Шевчук та ін.).  

На думку корифеїв медицини 
(С. Боткіна, І. Павлова, І. Сєченова), музика 
(а саме правильно підібрані мелодії) 
полегшує перебіг численних хвороб. 

Сучасний український психотерапевт 
О. Слободяник стверджує, що елегії, 
ноктюрни, колискові пісні сприятливо діють 
на хворих з різними формами депресії, при 
різноманітних психозах. Класична музика 
створює відчуття психологічного 
комфорту, сприяє розвитку уваги, інтелекту 
і творчих здібностей, допомагає розкриттю 
внутрішніх резервів особистості.  

Незважаючи на досить потужний 
арсенал науково-теоретичних розвідок і 
методичних рекомендацій щодо проблем 
використання класичної музики задля 
розвитку гармонійної особистості, деякі 
окремі  питання  залишаються  поза  
увагою дослідників. Наприклад, не 
визначені шляхи реалізації виховного 
потенціалу та практичного використання 
творів окремих композиторів, зокрема 
Л. ван Бетховена, чий 250-літній ювілей 
відзначається цього року світовою 
мистецькою спільнотою.  

Мета статті – теоретично 
обґрунтувати та продемонструвати 
можливості практичного використання 
спадщини великого німецького 
композитора на заняттях хореографією з 
дітьми дошкільного віку. 

Дошкільний вік – найкращий період 
для розвитку почуття ритму, музикаль-
ності, виразності рухів, пластичності. 
Музично-рухливі ігри, творчі завдання, 
музично-ритмічні і танцювальні вправи під 
музичний супровід надають дитині простір 
для творчої уяви, а також уможливлюють 
вільне виявлення своїх життєвих уражень, 
індивідуального ставлення до 
навколишнього світу. 
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Хореографічне заняття важко уявити 
без музичного супроводу, який є однією з 
умов здійснення ефективного педагогіч-
ного процесу. Він має відповідати віку 
дітей, бути емоційно виразним, доступним 
для сприймання, чітко передавати 
характер рухів, ритм і темп, бути 
суголосним структурному компоненту 
заняття [1, с.23].  

У дітей дошкільного віку ще не 
склалися прийняті в суспільстві стереотипи 
смаків і мислення. Тому такого значення 
набуває використання у виховному процесі 
шедеврів світового мистецтва, що 
забезпечує розширення уявлення 
вихованців, формування в них стійкого 
інтересу до класичної музики.  

Базові компоненти музичної культури 
дошкільників закладаються з перших 

занять навчання в хореографічному гуртку, 
і в цьому сенсі особливого значення 
набуває процес використання мистецько 
вартісних творів, що входять до спадщини 
Л. ван Бетховена. Аналізуючи доробок 
композитора, можна переконатися в 
продуктивному використанні ним найрізно-
манітніших за своїм характером 
танцювальних мелодій. Менуети, екосези, 
німецькі танці, марші, ландлери – музика 
минулого, що витримала випробування 
часом. А тому варто використати її на 
заняттях хореографії для вивчення 
елементів класичного танцю, танцюва-
льних композицій, проведення музично-
танцювальних ігор, ритмічних вправ, 
творчих завдань.  

Можливості використання творів 
Л. ван Бетховена на заняттях гуртка 

Рис. 1. Використання творів Бетховена на заняттях гуртка «Хореографія». 

Навчальний процес у школі «Малюк» 
здійснюється за програмою з хореографії 
«Світ танцю дошкільника». Вона 
складається з тематичних блоків, де 
сформульовано конкретну мету, визначено 
певний навчальний матеріал, що 

ознайомлює дітей з хореографічною 
термінологією, вчить виконувати нескладні 
елементи і танцювальні композиції, 
засвоювати ігри, сюжетно-тематичні та 
тренінгові комбінації. 
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Тема «Колективно-порядкові вправи» 
має за мету організувати дітей, навчити їх 
орієнтуватися у просторі, виконувати 
нескладні перешикування та утворювати 
різноманітні фігури. Для виконання цих 
завдань використовуємо такі твори, як 
«Турецький марш» (для фортепіано із 
циклу «Афінські руїни»), «Екосез», 
«Вітальний менует» для оркестру (Es-dur). 
Для завдань «Фігурний марш», «Змійка», 
«Равлик» використовуємо «Тріумфальний 
марш», музику до Лицарського балету 
(Musik zu einem Ritterballett), Рондо C-dur 
для фортепіано. 

Основна мета теми «Вправи на 
розвиток музичного слуху» – сприяти 
розвитку музично-слухового сприйняття. 
Сонатина G-dur Moderato, сонатина G-dur 
Romanze, п’єса «Весело-сумно», пісня 
«Бабак», Менует Es-dur, Presto (багатель) 
для фортепіано, Lustig-Traurig (багатель) 
для фортепіано C-dur, марш F-dur «Marsch 
für die böhmische Landwehr» 
використовуються для ознайомлення 
дошкільників з динамічними відтінками, 
темпом, поняттями «мажор-мінор», 
«ритмічний рисунок». 

реалізувати творчий потенціал дітей, 
розвивати фантазію, образно-емоційне 
мислення та почуття художньо-
хореографічного образу. Для розкриття 
цієї теми проводяться різноманітні ігри, 
пропонуються вправи і творчі завдання. У 
процесі виконання таких творчих завдань, 
як «Квіти на галявині», «Осіння фантазія», 
«Зима», «Зимові пригоди», можна 
застосовувати багателі Оpus 33 (Andante 
grazioso quasi Allegretto, Allegretto quasi 
Andante), вальс для фортепіано (Es-dur). 
Під час виконання завдань «У магазині 
іграшок», «Підводне царство», «На балу у 
феї Музики» варто звернутися до п’яти п’єс 
для механічного годинника (флейти): №1. 
Adagio assai, №2. Scherzo, allegro, №3. 
Allegro, №4. Allegro non piu molto, №5. 
Allegretto, вальс для фортепіано (D-dur), 
вальс для фортепіано (D-dur). 

Для реалізації теми «Музично-
танцювальні ігри» та виконання таких ігор 
як, «Море хвилюється раз», «Музична 

статуя», «Танцювальна фігура», «Метелики, 
дощик птахи», «Миші в норці», 
використовуємо рондо для фортепіано 
G dur «Лють з приводу загубленого гроша», 
алеманда для фортепіано A-dur, соната 
№14 Cis-moll, Opus 27 №2, Allegretto для 
фортепіано С-moll, фантазія для 
фортепіано G-moll. 

Одним із основних завдань теми 
«Вправи класичного танцю біля станка» є 
ознайомлення дітей з хореографічною 
абеткою. Вдало підібраний музичний 
матеріал до вправ класичного танцю, його 
різноманітність, високий художній рівень 
сприяють розвитку почуття ритму та 
музикальності. Музичні твори до таких 
вправ, як plie, ronds de jambe, port de bras, 
розтяжка, виконуються повільно, оскільки 
рухи цих вправ плавні й стримані (п’єса 
«Прощання з фортепіано», вальс «Мрії 
Гертруди» Anh.16 № 2, фортепіанна 
мініатюра «До Елізи», соната для 
фортепіано № 14, перша частина Adagio 
sostenuto). Battement tendu, battement 
tendu jete, releve, passe, стрибки sote 
мають виконуватися у розмірі 2/4 в темпах 
allegretto, andantino (соната для 
фортепіано № 14 друга частина Allegretto, 
2 рондо для фортепіано, Opus 51, 
перекладення для фортепіано Військового 
маршу F-dur). 
Мета теми «Танцювальні етюди та 
композиції» – засвоєння дітьми нескладних 
етюдних форм і танців сюжетного й 
образного характеру, формування 
навичок виконавської майстерності. 
Музика Л. ван Бетховена є органічним 
супроводом для виконання історико-
побутових танців. Зокрема, для вивчення 
«Бального  танцю» використовуємо 
«Менует (D-dur)», «Контрданс Es-dur». Для 
танцювальної композиції «Пробудження» – 
Сонату № 17 D-moll, Op.31 (третя частина 
Allegretto). Для нескладних парних танців – 
«Три німецьких танця», менует As-dur. 
Отже, використання високохудожніх 
музичних творів у педагогічному процесі є 
необхідною складовою естетичного 
розвитку дитини, ефективність якого 
уможливлюється залученням мистецької 
спадщини   Л.  ван   Бетховена.    При    тому  
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вдало підібраний матеріал сприяє не тільки 
активному естетичному зростанню дітей, а 
й забезпечує розвиток їхнього емоційного 

інтелекту, розширює світогляд, залучає до 
світу високого мистецтва. 
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