
ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

ПСИХОЛОГІЧНА ДУМКА

НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА ЧАС 

АКТУАЛЬНЕ  ІНТЕРВ’Ю

КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ

НУШ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

МОНІТОРИНГ ТА ЗНО

Інформаційний,
науково-методичний
журнал

№2 (50), 2021



   

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 (50), 2021 
_________________________________________________________________________________________ 

№2 (50), 2021 
Виходить чотири рази на рік 

 

Зареєстровано головним територіальним 
управлінням  юстиції у Сумській області  

(Серія СМ № 901/523ПР) 
© СОІППО 

 

Засновник – Сумська обласна організація профспілки 
працівників освіти і науки України 
Видавництво здійснює Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 
 

Мова видання – українська, російська 
 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 
Панасюра Г.С. 
РЕДАКТОР 
Панасюк В.Ю. –  
доктор мистецтвознавства, доцент 
 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 
Вознюк А.В. –  

Грицай С.М. –  
кандидат педагогічних наук, доцент 
Гробова В.П. –  
директор Департаменту освіти і науки  
Сумської обласної державної адміністрації,  
доктор юридичних наук, професор  
Єфремова Г. Л. –  
кандидат педагогічних наук, доцент 
Гузенко О.В. – 
кандидат педагогічних наук,  доцент   

доктор історичних наук, доцент   
Мазуренко В.О. –  
кандидат технічних наук, доцент  
Нікітін Ю.О. –  
доктор історичний наук, доцент 
Осадчий С.В. –  

профспілки працівників освіти і науки України 
Сбруєва А.А. –  
доктор педагогічних наук, професор 
Семеног О.М. –  
доктор педагогічних наук, професор 
Удовиченко І.В. –  
доктор педагогічних наук, доцент 
 
КОРЕКТОР 
Пащенко О.К. 
КОМП’ЮТЕРНА ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 
Юхименко А.М. 
 

Редакція не завжди поділяє думки авторів публіка-
цій. За достовірність фактів і цифр, відповідність їх 
вказаним джерелам несе відповідальність автор. Статті 
не рецензуються і не повертаються. 

Редакція зберігає за собою право скорочувати та 
редагувати надісланий матеріал, не порушуючи його 
основного змісту. 

 

Підписано до друку 29.06.2021 р. 
Формат 60х84/8. Папір офсетний. 
Умов. друк. арк. 4,19. Обл.-вид. арк. 4,44  
Зам. №13.03.09. Тираж 50 прим. 
 

 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: 
40007 м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 5.  
Сумський ОІППО. Тел.(факс): 33-40-67 
E-mail: osvita.soippo@sm.gov.ua 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 
АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю 

С. Грицай   Наука   в   СОІППО:   результати   та   перспективи 
розвитку ………………………………………………………… 
 

В. Мазуренко, Ю. Логвиненко Критичний реалізм VS соціаліс-
тичний реалізм у романі «Орлова балка» Миколи Руденка … 
 

КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ  
Т. Блужан    Екологічне   виховання    як    засіб   формування  
життєвих  компетентностей  особистості школяра …………. 
Г. Браткова Формування самоосвітньої компетентності 
учнів – один із найважливіших факторів успішного навчання  
Л. Чхайло   Формування  літературної  компетентності   учнів  
засобами застосування біоадекватної технології на уроках 
зарубіжної літератури ..………………………………………… 
Т. Свєтлова Формування математичної компетентності 
учнів у процесі підготовки до PISA –2022 .……………………. 

 

МОНІТОРИНГ ТА ЗНО  

О. Борисенко Стан організації підготовки учнів до ЗНО у 
закладах  загальної середньої освіти …………………………. 

 

НУШ  

К. Діхнич Актуальні питання нової української школи ………. 
О. Каленська Народна педагогіка та НУШ – хто зверху? ……. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

В. Карпуша Виявлення та підготовка обдарованих учнів до 
участі в I та II етапах всеукраїнської учнівської олімпіади з 
фізики ……………………………………………………………. 

 

ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ 

В. Левенець, Т. Сєрих Упровадження загальнодидактичних  
принципів навчання на заняттях хореографії у закладі 
позашкільної освіти …………………………………………….. 
О. Папусь Використання елементів дистанційного навчання 
при вивченні хімії в загальноосвітніх закладах ……………… 
О. Каленик Креативне мислення обдарованої учнівської 
молоді …………………………………………………………… 
Н. Сукачова Актуальні питання навчання предмета «Захист 
України» …………………………………………………………. 
І. Коренева  Інтеграція на уроках трудового навчання ……... 
 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА  

В. Самойленко Інтеграція краєзнавчого матеріалу у вихов-
ний процес старших дошкільників ……………………………. 
Л. Міщенко    Особливості    створення   предметно-ігрового  
середовища в  групах раннього віку ………………………….. 
 

ПСИХОЛОГІЧНА ДУМКА  

Л. Висоцька Формування психосоціальної стійкості до 
стресу у дорослих ……………………………..……………….. 

 

2 
 
 
 

4 
 

 
12 
 

15 
 

 
20 
 
24 
 
 
 

31 
 
 

35 
37 
 
 
 
 

39 
 
 
 

 
46 
 
51 

 
54 
 
56 
64 
 
 
 

66 
 
69 
 
 
 

72 



2  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 (50), 2021 
_________________________________________________________________________________________ 

АКТУА ЛЬНЕ ІНТЕ РВ ’Ю  

НАУКА В СОІППО: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

С. ГРИЦАЙ 

Традиційно в травні до Дня науки редакційна колегія бере інтерв’ю у проректора СОІППО 
з наукової роботи. Цей рік не став виключенням. До Вашої уваги – інтерв’ю з   Грицаєм 
Сергієм Михайловичем про наукові здобутки закладу та плани розвитку наукової 
складової інституту. 

– Сергіє Михайловичу, на якому етапі  на 
сьогодні робота над науковою  темою, 
які завдання Вашої подальшої роботи ? 

– У травні цього року завершився третій 
формувальний етап дослідно-експери-
ментальної роботи за темою «Теоретико-
методичні засади розвитку особистісно-
професійної компетентності педагога в 
системі післядипломної педагогічної 
освіти». Ми чітко окреслили завдання 
цього етапу, а саме: експериментальне 
впровадження моделі розвитку 
особистісно-професійної компетентності 
педагога, практична апробація розробле-
ного науково-методичного забезпечення, 
подальший системний моніторинговий 
супровід дослідно-експериментальної 
роботи й упровадження результатів цієї 
роботи на конференціях, семінарах, 
практикумах різного рівня. У такий спосіб 
апробуємо і визначаємо слабкі сторони 
моделі, визначаємо умови, які їх 
підсилять.  

– Чим модель розвитку особистісно-
професійної компетентності педагога 
нашого закладу відрізняється від аналогів 
наукових конкурентів? 

– В основі нашої моделі  – багатовекторна  
особистість педагога, що є сукупністю 
професійних потреб і мотивів, знань, 
умінь, професійного досвіду. І ми 
визначили особливі умови нашої моделі. 
Вони новаційні та відповідають потребам 
сучасного соціуму. По-перше, це довіра та 
відкритий діалог,  позитивне сприйняття 
кожного учасника, долученого до 
співпраці, викладачів ланки післядип-
ломної освіти, фахівців-професіоналів і 
самих педагогів. По-друге, це створення 

умов для самоуправління, що включає 
самопізнання, самоаналіз, саморе-
гуляцію, самовдосконалення. По-третє, - 
професійна підготовка у форматі 
індивідуалізованої за часом, темпом і 
напрямом спеціальної освіти, що надає 
можливості педагогові почуватись вільно 
та мобільно, без часових прив’язок до 
системи освіти. Адже ми враховуємо і 
специфіку функціонування закладів освіти, 
в яких здійснюється професійна діяльність 
педагогів. Ми впевнені: післядипломна 
освіта має носити випереджальний 
характер. 

– Чи мають ці умови практичне 
впровадження в роботі інституту? 

– Звичайно, це низка курсів за вибором, 
адаптованих до освітніх реалій, що 
містять інноваційну складову, форми 
доступні та цікаві сучасним учителям.  
Наприклад, для підвищення загального 
рівня особистісно-професійної компетент-
ності педагога запропоновані курси 
«Лідерство як технологія формування 
поведінкових моделей сучасного 
педагога», «Професійний розвиток 
педагога в умовах Нової української 
школи», «Складова професійної 
компетентності педагога: корпоративне 
навчання та авторська програма»,  
«Сучасні підходи в особистісно-
професійному зростанні педагога: засоби 
профілактики професійного вигорання, 
техніки розвитку емоційного та 
соціального інтелекту, інструменти 
самовдосконалення, методи тайм-
менеджменту». 
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– Зміст яких саме курсів передбачає 
розвиток компетентностей? 

–  Компетентнісна складова передбачає 
широкий спектр курсів. Для розвитку 
дослідницької компетентності 
пропонуємо такі: «STEM-освіта як 
інноваційна технологія навчання», 
«Технології візуалізації як інструмент 
сучасного вчителя», «Сучасні підходи у 
формуванні дослідницької компетентності 
педагогів при виконанні наукових 
досліджень МАН» та інші. Для підвищення 
рівня розвитку інформаційно-цифрової 
компетентності:  «Використання 
інтерактивних дошок в освітньому 
процесі», «Використання онлайн-
інструментів в освітньому процесі», 
«Медіаграмотність учасників освітнього 
процесу» тощо. Також значний перелік 
курсів з розвитку здоров’язбере-
жувальної компетентності, комуні-
кативної компетентності, соціально-
громадянської компетентності.  

– Чи співпрацюєте ви з педагогами 
навчальних закладів, що є учасниками 
експерименту, в позакурсовий період? 

– Звичайно, співпраця не обмежується 
курсами. Ми маємо постійний зворотній 
зв’язок та обмін досвідом через науково-
практичні заходи. Так, з метою 
підвищення рівня професійної обізнаності 
у 2020 році було проведено семінар 
«Особистісно-професійне зростання 
педагога як індикатор готовності до 

семінар «Як підготувати успішну 
особистість: інноваційні технології в 
освітньому процесі». З метою підвищення 
рівня професійного досвіду у 2020-2021 
роках провели «круглий стіл» 
«Медіакомпетентність педагога: теорія і 
практика» (захід включав три сесії); 
обласний «круглий стіл» «Наскрізне 
впровадження медіаосвіти в освітній 
процес закладів освіти»; обласний 
семінар «Педагогіка партнерства: 
залучаємо батьків до співпраці»; семінар 
«Комунікативна компетентність педагога: 
суть, структура, розвиток»; також семінар 
«Особливості формування нових профе-
сійних ролей педагога в умовах Нової 
української школи»;  шосту щорічну  

науково-освітню онлайн-виставку «Іннова-
ційні стратегії інформатизації освіти»; 
весняну сесію обласної «STEM-школи – 
2021». І це перелік лише наймасштабнішіх 
науково-практичних заходів. 

– З результатами заходів і наукової роботи  
знайомиться широкий професійний загал. 
Де з ними можна ознайомитись? 

– Інститутом підготовлено та видано 
наукову та науково-методичну, друковану  
та електронну літературу у кількості 611 
наукових видань, серед яких чільне місце 
займають монографії, підручники та 
навчально-методичні посібники. Практич-
но усі матеріали представлені на 
депозитарії Інституту за адресою: http://
ir.soippo.edu.ua/  

– Окрім роботи над науковою темою, який 
прогрес у науковій роботі? 

– У 2021 році підписана міжнародна угода   
про співпрацю у сфері освіти і науки з 
«Університетом дружби народів імені 
академіка А. Куабекова» (Казахстан). 
Цього ж року укладені  угоди з 
Чернігівським обласним інститутом 
післядипломної педагогічної освіти імені 
К. Д. Ушинського, Меморандум про 
співпрацю між Уповноваженим із захисту 
державної мови та закладами 
післядипломної педагогічної освіти. 
Передбачається співпраця з Комунальним 
закладом виконавчого комітету 
Лебединської міської ради «Лебедин-
ський міський художній музей імені 
Бориса Кузьмича Руднєва»; із Сумським 
державним університетом щодо надання 
послуг із інформаційно-бібліотечного 
обслуговування. У 2020 році підписано 
угоди з такими установами: «Український 
інститут нормативної інформації», 
Державна науково-технічна бібліотека 
України 

завдяки  якій уможливиться 
доступ до електронної наукової бази 
даних Web of 

технічною бібліо-
текою України (включно з компанією 
Elsevier) для доступу до електронної 
наукової бази даних Scopus та бази 
повнотекстових ресурсів ScienceDirect. 
Також у 2020 році підписана  
угода про співпрацю із Управлінням  

http://ir.soippo.edu.ua/
http://ir.soippo.edu.ua/
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Спілкувалася Ганна Панасюра 

Державної служби якості освіти у Сумській 
області. 
– Чи має інститут результати роботи 

міжнародного рівня? 
– Звичайно, у міжнародній виставці освіти 

«World Edu» Інститут отримав 
міжнародну нагороду рейтингового 
виставкового конкурсу Гран-Прі «Лідер 
післядипломної освіти» у номінації 
«Розвиток професійної компетентності 
педагогічних працівників у системі 
неперервної освіти». Окрім того, за 
результатами міжнародного рейтингу 
Webometrics, опублікованими у січні 2021 
року, сайт КЗ СОІППО увійшов до ста 

кращих закладів вищої освіти України, 
посівши 41 позицію. В обласному 
рейтингу Інститут посідає другу позицію, 
поступившись Сумському державному 
університету.  

– Сергіє Михайловичу, дякуємо за розмову 
та бажаємо подальших наукових 
здобутків у науковій сфері. Якою є Ваша 
настанова науковцям інституту? 

– Лише командна робота є ефективною. 
Тому моя особиста підтримка усіх 
ініціатив на всіх рівнях  гарантована. 
Завжди відкриті до співпраці! 

КРИТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ VS СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ  

У РОМАНІ «ОРЛОВА БАЛКА» МИКОЛИ РУДЕНКА 

В. МАЗУРЕНКО, 
Ю. ЛОГВИНЕНКО 

«Орлова балка» – це твір, що розкриває 
масштабність думок М. Руденка. Саме у 
цьому романі особливо гостро видно 
боротьбу авторських переконань і 
творчого методу соцреалізму, відчувається 
прагнення автора правдиво відобразити 
навколишню дійсність. У період панування 
«колективного світогляду» письменник 
виніс на розсуд й обговорення актуальні 
проблеми тогочасного суспільства, які не 
давав порушувати пануючий на той час 
метод у мистецтві: корупція, наркоманія, 
алкоголізм, екологічні проблеми, знищення 
села, штучно організований Голодомор 
1932-1933 років, діяльність НВКС, примусова 
русифікація, що разом виливалося у втрату 
українським народом ментальності. 
Письменник порушив низку проблем, про 
які заборонено було говорити у добу 
тоталітаризму і які є невирішеними в Україні 
досі. 

Мета статті – розкрити особливості 
роману М. Руденка «Орлова балка», 
висвітлити проблематику тексту.  

Від масиву творів, написаних у 
соцреалістичному ключі, «Орлову балку» 
насамперед відокремлює те, що роман не 
містить у собі єдиної для творів пануючого 
тоді художнього методу та стилю мети – 
становлення і творення соціального 
(комуністичного) суспільства. Навпаки, 
письменник засуджував політику партії-
держави й наголошував на необхідності 
докорінної державної перебудови: 
«Соціалізм треба лишити, обов’язково! Але 
треба спорудити дамби проти людського 
егоїзму. Не внизу, а там – нагорі. Той 
егоїзм, що внизу… Від нього невелике 
лихо. Та якщо він видирається на самісіньку 
гору. … Цьому лихові треба покласти край. 
Раз і назавжди. Бо де ж гарантія, що людей 
знову не поженуть до таборів!..» [6, с. 131]. 
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М. Руденко критикує К. Маркса й вка-
зує, що втілення його політекономії в усі 
державні підсистеми є каталізатором 
багатьох проблем сучасності та 
відлунюватиметься в економіці, моралі, 
способі життя українців протягом багатьох 
століть. Критика «Капіталу» К. Маркса, 
наріжного каменя його економічної теорії, 
протиставляє роман творам того періоду, у 
яких захоплено оспівувалися здобутки 
тоталітарної держави. 

Доба вимагала численних позитивних 
героїв, ідеалізувала та нівелювала 
особистість, а соцреалізм спрощував 
характери, показував без гострих 
внутрішніх суперечностей чи складних рис 
характеру, що вважалися негативними. 
Автор репрезентував персонажа, який 
кардинально відрізнявся від типового 
героя соцреалізму. Молодий художник 
Володимир Таран – творча особистість, яка 
шукає своє місце в житті та переймається 
сенсом людського існування. Він має 
слабкості, що не притаманні соцреалістич-
ному герою: алкоголізм, відсутність 
робітничої професії, віра в Бога, у нього 
досить складні стосунки з жінками, його 
оточує атмосфера високого духовного 
напруження. 

Письменник розповів історію 
становлення Володимира Тарана як вільної 
особистості та митця в тоталітарному 
суспільстві й показав, що людині під силу, 
незважаючи на тяжкі життєві випробу-
вання, знайти духовну адресу в Усесвіті. 
Аналіз естетичної та життєвої позиції 
Художника розкриває проблему взаємодії 
мистецтва й тоталітарної дійсності, бо 
відображення життя в мистецтві ніколи не 
буває нейтральним. Воно завжди пов’язане 
з оцінкою відображеного, з певними 
ідеалами, і, нарешті, залежить від 
світосприйняття, ідейної позиції та 
суспільно-політичних поглядів митця. Через 
образ Володимира Тарана письменник 
показав проблему взаємодії внутрішньо 
вільної людини й заангажованого оточення, 
яке згубно на неї впливає, відображено 
боротьбу ідеального й реального. Автор 
запропонував свій тип ідеальної людини, 
яка зростає як особистість у складних 

умовах, не втрачаючи людської гідності. 
Попри те, що Володимир зловживав 

спиртними напоями, назвати його 
алкоголіком не можна. Потяг до алкоголю 
у головного героя почався зі здогаду про 
підміну дійсності у тоталітарній державі: 
«Всього було. З цього, мабуть, і почалося. – 
З філософії? – підняв на неї сумовиті очі 
Дмитро Захарович. – Філософія потім 
прийшла. Разом з горілкою» [6, с. 5].  

Коли Таран почав зростати творчо, 
формуватися як Митець, у нього виникла 
потреба пізнати те, що він відтворював на 
полотні. Так поступово Художник почав 
відкривати для себе Всесвіт. Головний 
герой формувався у суспільстві з 
комуністичною ідеологією. Марксизм-
ленінізм, відкидаючи релігію, заперечував 
існування трансцендентного (із точки зору 
метафізичного (релігійного) екзистен-
ціалізму), а натомість пропонував нову 
картину світу. Для головного героя 
офіційна ідеологія була ніщо інше, як 
заперечення Природи, яка запліднила 
Всесвіт життям. Володимир бачив Космос 
живим, одухотвореним, у такий спосіб 
відкидаючи марксистську войовничу 
«диктатуру світоспоглядання» (М. Бердяєв) 
[7]. Особливо його обурювало спрощене 
трактування життя як способу існування 
білкових тіл: «Але ж Всесвіт – його 
субстанція! – це Батько Сонця, Батько зірок 
і галактик. Напевне, ота ворожість 
походить від низької культури та й годі. 
Той, хто керує освітою, сам не встиг її 
здобути. Йому значно більше подобалось 
керувати, аніж навчатися» [6, с. 56]. Герой 
відчув зв’язок себе, людини, з Космосом і 
зрозумів, що він є продовженням чогось 
величного, невидимого, але визначального 
щодо його життя. 

Не отримавши відповідей на свої 
запитання, Володимир зайнявся самоосві-
тою. Він самотужки здобув ґрунтовну 
освіту, яку не міг отримати за офіційними 
навчальними програмами: «Не простий 
пиячка. З філософською приправою, – 
зневажливо буркнув другий пенсіонер» [6, 
с. 4]. У пошуках відповідей на вічні 
філософські питання Володимир студіював 
праці       Піфагора,       Платона,   Арістотеля,  
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гностиків, фізіократів, Подолинського. Так 
йому вдалося скласти власну модель 
світобудови, котра була відмінною від 
світобачення радянської людини.  

Віддаючи першість матерії, до 
речовинного світу Володимир відносив все, 
що сприймається органами чуття людини. 
Якщо речовинний світ є відображенням 
ідей, образів матерії, то все, що людина 
бачить, відчуває і вона сама є 
відображенням ідей матерії як Суб’єкта 
творення: «У небі світилася чиста Душа 
Природи, сама променева субстанція, 
котра вихлюпує на поверхню планети 
світлові кванти, що поглинаються травами 
й деревами, річками й озерами, – і десь 
невидимо для нашого ока зароджується 
нове життя» [6, с. 102]. Обмеженість органів 
чуття людини не дозволяє пізнати матерію 
на фізичному рівні, тому Володимирові 
пошуки й були такими емоційно 
виснажливими.  

Чуттям художника він відчув тонку 
межу, що поєднує фізику й метафізику, 
намагаючись передати рух (променя, 
людини) на полотні. Так Володимир відкрив 
для себе, що рух як процес – це постійна 
боротьба з силою тяжіння: «Та чи є на 
земній кулі інший труд, окрім вічного 

всі без винятку! – призначені для нашої 
боротьби з силами тяжіння. Отож можна 
сказати: людину сформувала боротьба 
проти сил тяжіння» [6, с. 174]. Художник 
перейнявся проблемою існування двох 
взаємопротилежних сил: гравітації та 
відштовхування. Їхня взаємодія підпадає 
під закон єдності й боротьби 
протилежностей – це закон, на якому 
тримається ієрархічна будова Всесвіту. Хто, 
як не художник, має пізнати ці закони: 
«Отож, на думку Володимира, у глибинах 
субстанції – в межах законів руху – існує 
вільна імпровізація. А вона може існувати 
лише там, де є сам імпровізатор – суб’єкт 
Творення. Бог чи Природа? Чи те й те в 
Єдиному Суб’єкті?» [6, с. 217]. Результати 
творчих шукань юнака стали синтезом 
релігії й науки, вилилися у нову картину 
світобачення, відмінну від поглядів 
радянської людини. 

Дослідження Володимира були 
незрозумілими його колезі по цеху 
Віктору Небері. За фахом Віктор теж був 
художником, однак рід занять не став його 
покликанням. Його авторські полотна, 
виконані у бездоганній техніці, були 
безжиттєвими, він міг створювати тільки 
якісні копії картин Володимира.  

Як митець Віктор не відбувся, однак був 
надзвичайно успішним у житті. Його 
дядько, партійний очільник Одещини Сидір 
Прилипко, допоміг Небері матеріально 
облаштувалися. Контраст між двома 
художниками (умовно спільне у романі) – 
Тараном і Неберою – є демонстрацією 
протилежностей, які є засадничими у 
розрізненні світогляду і, як наслідок, мети й 
сенсу життя людини. Між юнаками лежить 
конфлікт протистояння матеріальної 
убогості високим духовним пориванням.  

Для людей типу Віктора Небери 
головною метою життя є досягнення 
певного матеріального статусу. Насам-
перед його цікавлять гроші та все, що за 
них можна придбати. Таран пояснює 
товаришеві, що таке сприйняття світу в 
якийсь момент забере у Віктора 
найголовніше – свободу: «... люди типу 
Небери уявляють Бога у вигляді всевладної 
Особи – на зразок хазяїна. Бог не в них, а 
над ними. І тоді замість свободи приходить 
нове рабство» [6, с. 142]. У розумінні 
Володимира Свобода виступає не тільки як 
складник людського буття, а як його 
першопричина, точка росту, найважли-
віший фактор перетворення людської 
природи. Людина – це не безликий 
«гвинтик» системи, не розмінна монета 
державної машини, а головна дійова особа, 
співтворець цивілізаційного розвитку. 
Свобода виступає головною рушійною 
силою ідентичності та моральності людини, 
є основою її взаємовідносин із Всесвітом.  

Гонитва за легкими заробітками та 
багатством для Небери зародилася із 
заздрощів до матеріальних статків дядька 
Сидора Прилипка. Віктор не міг забути, з 
якою помпезністю дядько святкував 
весілля доньки: «Що то було за весілля! Із 
сусідніх областей начальство наїхало, цілий 
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корабель їх обслуговував – два ресторани, 
люкси, бари, басейни для плавання. … 
Золото, діаманти – де те бралося! Дарунки 
були царські» [6, с. 207]. Представники 
партії жили за подвійними стандартами: 
офіційно вели скромний спосіб життя, 
організовуючи армії трудящих для 
створення матеріальних і духовних благ із 
метою наближення ілюзорного комуністич-
ного майбутнього, а поза очі жили за 
своїми правилами: «Згадалося весілля 
Марти: звідки на неї сипався діамантовий 
град? Там, на весіллі, Небера зрозумів: усі 
вони живуть за подвійною бухгалтерією. … 
Вони – влада, вони – сила. То навіщо ж 
гратися у скромність?» [6, с. 216]. Письмен-
ник першим у дискурсі української 
літератури зосередився на питанні 
політичної злочинності, розкрив її суспільну 
небезпечність конкретними прикладами. 
Саме те, про що не здогадувався робочий 
люд Одещини, і похитнуло остаточно 
мораль заводського художника Небери.  

Борис Корнійович Куций – найскладні-
ший персонаж роману, людина надзви-
чайно талановита. Наділений тонким 
розумом, із широким кругозором, 
глибокими знаннями з психології й 
менеджменту, він умів інвестувати у 
проекти, що приносять величезні прибутки. 
Зосередження у руках Куцого 
найпотужнішого виду влади – влади 
експерта – робить його схожим на павука 
чи ляльковода. Його тенета простяглися 
над усіма персонажами роману: від 
партійного керівника Одещини Прилипка, 
який був потрібен як протектор на 
державному рівні, до дружини Віктора 
Небери – Олесі (Борису Корнійовичу 
потрібна була пара, а молода й 
недосвідчена Олеся підпадала під 
параметри Куцого найкраще). Серед 
персонажів роману Борис Корнійович 
виділяється повною відсутністю моралі: «У 
цьому світі є чимало приємних речей, котрі 
здатні робити нас щасливими. … А 
мораль… Ну, це умовність, лише умовність. 
Природа не знає ніякої моралі, її вигадали 
люди» [6, с. 234].  

На контрабанді Куций заробив значні 
статки, але прагнув значно більшого, ніж 

гроші. Влада була єдиним, що п’янило 
Бориса Корнійовича, приносило йому 
задоволення: «Але ж у його справі 
найголовніше – це здобути владу над 
людською душею. Декого можна зачепити 
за політичні мотиви, іншого спіймати на 
патологічних нахилах» [6, с. 248].  

Бажання створити релігійне братство, 
аби у такий спосіб стати богом, виникло в 
Куцого не на пустому місці. Борис 
Корнійович мріяв, що його релігійна 
община розростеться до державних 
масштабів. Найлегшим способом утриму-
вати свою новостворену паству у покорі 
буде розповсюдження серед його вірян 
наркотиків. Потренуватися Куций вирішив 
серед найближчого оточення. Як 
досвідчений психолог він бачив, що 
поневолити Тарана буде нелегко, а Небера 
став легкою здобиччю. Борис Корнійович 
відчинив перед Віктором браму в той 
казковий світ, який давав можливість жити, 
не напружуючись, однак не застеріг, що так 
триватиме лише до певної межі, яку 
визначатиме сам Куций: «Чи знає про це 
Віктор? Якщо не знає, то Куций, діючи 
таємно, перетворить його на дресиро-
ваного пса. Віктор ходитиме за ним і 
лизатиме йому руки, бо саме від отого 
лизання з’являються і веселковий настрій, і 
незбагненна сила, і казкові палаци, де його 
приймає Магомет» [6, с. 262].  

Куцому потрібна була пара, а дружина 
Небери – Олеся – цілком задовольняла 
Бориса Корнійовича: молода, гарно 
вихована, скромна, працьовита. Розуміючи, 
що дівчина не полише Віктора, Куций 
поступово збільшував для Небери дозу 
наркотиків, знаючи, що наркозалежні довго 
не живуть.  

Куций понівечив життя обом 
художникам – Тарану й Небері: вони 
потраплять на лаву підсудних як 
контрабандисти, що вчинили замах на 
радянську владу. Незважаючи на те, що 
Куций був єдиним злодієм у романі, його 
впевненість у власній недоторканості 
вражає: «… досі йому вдавалося геть-чисто 
все, чого він тільки бажав. Тому він навіть 
уявити не міг, що для нього є щось 
недосяжне»    [6, с. 274].     Партія    в     особі  
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Сидора Прилипка давала йому надійний 
захист від будь-якої загрози у майже 
інертному суспільстві.  

Стосунки кримінального авторитету 
Куцого й керівника комуністичної партії 
Одеської області Сидора Прилипка 
демонструють зрощення криміналітету з 
компартійним керівництвом: «Сидора 
перекидали із району в район – і разом з 
ним, наче його тінь, усюди вирушав Захар 
Андрійович Гарбуз, якого тепер величали 
Борисом Корнійовичем» [6, с. 37]. 
Письменник показав інституціональну 
взаємодію політичних і кримінальних 
практик, що є найголовнішою ознакою 
дисфункції політики правлячої партії. 
Ідеологічно Прилипко та Куций повинні 
бути лютими ворогами, але їх єднав потяг 
до незаконного збагачення. Умовна 
дружба забезпечувала їм легальне 
публічне життя і приносила нелегальні 
прибутки.  

Сама система породжувала корупцій-
ний складник у владних структурах, була 
джерелом корупції. Цією моральною 
хворобою нездужала більшість комуністич-
ного чиновництва. Саме під керівництвом 
комуністичних ідеологів у державі 
вибудовувалася корупційна вертикаль, що 
легко розчинилася в суспільстві і досі 
відлунюється в уже незалежній Україні. 
Зважаючи на час написання роману, стає 
зрозуміло, чому «Орлова балка» 
фігурувала у звинувачувальному вироку 
письменникові.   

Події роману розгортаються навколо 
двох географічних центрів – Одеси й 
Донбасу. Обидва пов’язані з сім’єю 
Медунів: Микола Медун проживає на 
Одещині, а його старший брат Григір – на 
Донбасі. Так склалося, що Івана, рідного 
брата Володимира Тарана, усиновив Григір 
Медун. Коли рідні помітили, що 
Володимир деградує, нова родина 
вирішила забрати юнака до себе. 
Володимирові здавалося, що він змінював 
не місце проживання, а атмосферу 
міжлюдських стосунків: «Його трохи 
страхало те, що він бачив навколо себе. 
Сувора земля, і, мабуть, не менш суворі 
люди. Як вони приймуть одеського 

богомаза?» [6, с. 10]. Переїзд головного 
героя з Одеси на Донбас дав змогу 
письменникові показати життя держави у 
різних регіонах.  

Сім’я, до якої їхав Володимир Таран, 
відчула на собі всі труднощі побудови 
щасливого комуністичного майбутнього. 
Родина Медунів – символ духовної міці 
роду, який вижив у тоталітарному 
суспільстві, зберігши найголовніші, 
ментальні риси нації. У Григора й Марії 
Медунів було двоє дітей: прийомний Іван 
та рідний Олександр. Іван потрапив у сім’ю 
Медунів тоді, коли вони втратили віру 
дочекатися рідного сина з війни, а потім із 
німецького та радянського полонів. 
Олександр пережив найгірше, що могло 
чекати на військовополоненого в 
післявоєнні роки в СРСР. Кожний, хто 
виходив живим із німецького полону, для 
НКВС був зрадником і негайно потрапляв 
до штрафбатів, де шанс на виживання був 
ще мізернішим, ніж на війні. Після війни 
Олександр потрапив до концтабору, бо 
мав свою точку зору на події, якими 
сповнювалося його життя. Сталінщина не 
зламала молодого Медуна: «Палила душу 
страшна думка: це ж рідна земля, за яку ти 
власну кров проливав, – чому ж вона 
такою жорстокою виявилася?.. Може, це 
не від людей? Може, це лихо із пекельних 
глибин на поверхню землі видерлося, щоб 
людський мозок потьмарити?..» [6, с. 12].  

Після повернення із концтабору Сашко 
працював сталеваром. Батько пишався 
сином, і за його роботу з вогнем 
жартівливо називав сина «звіром із 
безодні». Та були у словах старого 
шахтаря і сумніви, пов’язані з героїчним 
виконанням п’ятирічок: чи не нашкодить 
надмірний розвиток промисловості матері-
природі і чи зможе людина встановити 
баланс між необхідним і шкідливим: «Та 
інколи він про це говорив без жартів: 
мовляв, підняли на-гора силу пекельну, а 
чи справляться люди з нею?» [6, с. 13]. 

Шахта, у якій все життя пропрацював 
Григір Медун, поступово розросталася, і 
старий змушений був покинути батьківську 
садибу. Картини понівеченої природи 
шахтарського краю не ототожнювалися з  
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«розквітлим соціалізмом». Так у прекрасній 
Орловій балці зародилася нерівна 
боротьба: природа боролася за життя, а 
людина зосередила свої сили на 
видобуванні ресурсів. Заклопотані 
дріб’язковими проблемами та хатніми 
клопотами шахтарі не помічали, що довкола 
у боротьбі за життя помирає чарівний світ. 
Вони звикли до апокаліптичних пейзажів 
навколо.  

Споглядання одеситом Володимиром 
величного, створеного людською працею 
видовища, що нависало над землею  
страхітливий звір, сповнювало його 
двоякими почуттями: з одного боку юнак 
захоплювався працею людей, які 
видобували з надр землі запаси технічної 
сонячної енергії, а з іншого – художник 
бачив згубні наслідки людської діяльності. У 
його баченні терикон постав у образі «звіра 
з безодні», що пожирає зелений світ на 
поверхні землі. Поглядом художника він 
вихопив покинуту батькову хату й величезну 
загорожу, якою Григір Медун намагався 
хоча б тимчасово захистити зелений світ 
своєї садиби від терикону.  

Здатність Володимира до емпатії дає 
йому відчути страждання Григора в 
боротьбі з териконом. Старий Медун на 
схилі літ пожинає те, що посіяв. Образ 
Григора у такому контексті стає глибоко 
символічним: людина розмірковує над 
результатами свого життя. І так склалося, 
що чесно проживши, працюючи на благо 
вітчизни, Медун не має спокою на схилі літ. 
Ціле покоління не могло й збагнути, що його 
героїчна праця змінить матір-природу до 
невпізнанності. І це не та трансформація, 
про яку гордовито писали радянські 
науковці й оспівували придворні письмен-
ники як корисну зміну обличчя землі. 
Терикон був наочним прикладом помилок у 
господарюванні. Намагання Григора 
захистити свою садибу від розпеченого 
терикона перетворюється на Сізіфову 
працю.  

Терикон став символом екологічних 
проблем, створених людиною. Це 
демонстрація катастрофічного людського 
втручання в природу, вияв парадоксаль-
ності індустріального розвитку: земні 

природні багатства загрожують людині, 
хоча спочатку вона намагалася спрямувати 
їх на покращення якості життя. 
Першопроблемним стало порушення 
гармонійного балансу природи й людського 
комфорту. Задовольняючи побутові 
потреби, людство не хоче помічати завдану 
органічному життю шкоду.  

В цю мить і виник у Володимира задум 
показати, як людина намагається 
протистояти екологічній катастрофі, що 
утворилася у результаті її повсякденної 
діяльності: «І так вони постали в його 
свідомості – терикон і Григір, постали як 
символи, як уособлення тієї болючої 
тривоги, що поволі, рік за роком почала 
закрадатися в душі земних людей» [6, с. 32]. 
Володимир шукає сюжет і фарби, щоб 
показати загрозу не тільки для Орлової 
балки, а й для людства та планети в цілому. 

Картина «Каяття» знайшла свою 
аудиторію, її вирішив придбати начальник 
шахти, яка народила терикон. Полотно, на 
думку Грицька Прокоповича, мало 
розбурхати звичну байдужість робітників до 
оточуючого середовища: «Повісимо в клубі, 
нехай люди дивляться, що ми накоїли… Так 
нам, дурням, і треба. Ніби не на рідній землі 
живемо, а кудись у прийми пустили. А земля 
дається тільки раз – другої для нас ніхто не 
приготував» [6, с. 294]. Письменник 
торкнувся проблеми, яка його дуже 
турбувала – загальмованість, байдужість 
населення. Спотворене марксистською 
ідеологією життя громадянського 
суспільства було спрямоване на вирішення 
малозначущих життєвих проблем. Постійне 
морально-психологічне приниження пород-
жувало байдужість у тих, хто створював 
матеріальні й духовні цінності: «Може, то 
було нерозуміння людське, байдужість до 
рідної природи, а може, абстрактне зло, що 
затуманює душі, підсовує людям 
дешевенькі принади замість високого 
служіння земному життю» [6, с. 94]. 

Із часу написання роману народилося 
два покоління. Якщо перше постало на 
руїнах СРСР, то деформована споживацька 
психологія сучасного покоління вимагає 
значно більших витрат природних ресурсів, 
перетворюючи  життя  людей  на  гонитву за 
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штучно насадженими цінностями. 
Байдужість до майбутнього, нестримний 
потяг до надприбутків – це рух до 
незворотних змін на планеті: «За Григором 
не було вгледіти людства – того каяття, але 
виникає тоді, коли люди починають 
усвідомлювати: можна прожити без 
розкішних авто, але без води та без кисню 
не проживе ні дощовий черв’як, ні птах, ні 
людина» [6, с. 137].  

Пейзажі роману (забруднений берег 
моря на Одещині, терикони Донбасу, 
висохлий Донець, зниження якості 
чорноземів та ін.) демонструють недбале, 
споживацьке ставлення населення СРСР до 
оточуючої природи. Такий спосіб життя 
передавався з покоління в покоління, а 
дбайливого господаря української землі 
викорчовували, починаючи з перших 
п’ятирічок.  

Окремо у романі розглядається мовне 
питання. Події роману відбуваються у дуже 
важкий період для української держави: 
«Просто час такий – перед 
світанком» [6, с. 26]. Український народ, 
втрачаючи рідну мову, традиції, 
світобачення, поступово зникав на карті 
світу: «А така віра, що народ наш – 
богоносець великий. ... Розіп’яв його 
Господь на хресті поміж Заходом і Сходом, 
як Сина улюбленого. То в праву руку йому 
цвяхи забивають, то в ліву. Іноді здається, 
що він уже мертвий» [6, с. 118].  

Письменник ставить питання про 
необхідність формувати еліту нації, яка б 
розбурхала приспані марксистською 
ідеологією маси: «Якби нам шовіністи не 
нагадували, ми, може б, й справді забули, 
хто наші діди й прадіди. Українцеві треба 
добре допекти, щоб у нього козацька кров 
заграла. Ми товстошкірі, національне 
самолюбство давно заснуло. Та чи й було 
воно взагалі?» [6, с. 161].  

Питання про шовінізм піднімалося на 
пленумі ЦК КП(б)У, який відбувся 18-22 
листопада 1933 р.: «Великодержавний 
російський шовінізм і далі є головна 
небезпека в масштабі цілого Радянського 
Союзу і цілої ВКП (б). Але це ніякою мірою 
не суперечить тому, що в деяких 
республіках СРСР, особливо на Україні, в 

даний момент головна небезпека є 
місцевий український націоналізм, що 
змикається з імперіалістичними інтервен-
тами» [2]. Власноруч вставлені Сталіним 
слова у текст виступу С. Косіора визначали 
політику Кремля аж до розпаду СРСР.  

Хоча з часу написання роману пройшло 
майже пів століття, а мовна ситуація в 
Україні й досі, на думку соціолінгвістів, 
лишається парадоксальною. За Конститу-
цiєю України, державною мовою є одна – 
українська. Проте де-факто у країнi 
функцiонують дві – російська й українська, а 
в деяких регіонах – лише російська мова 
[5].  

Письменник застерігав, що втрата мови 
може призвести до втрати національності, 
бо українці почали розчинятися в союзі 
радянських республік (за визначенням 
Л. Брежнєва, набувати «інтернаціоналістсь-
ких рис» [3, с. 309]), що й було метою 
партійних вождів СРСР. Виступаючи на 
урочистому засіданні ЦК КПРС, Верховної 
Ради СРСР і Верховної Ради РРФСР у 
Кремлівському палаці з’їздів із доповіддю 
«Про п’ятдесятиліття Союзу Радянських 
соціалістичних республік», Л. Брежнєв 
зазначав: «… у нас утвердилася, стала 
реальною дійсністю нова історична 
спільнота людей – радянський народ (виділ 
авт. – Ю.Л., В.М.). … За пів століття 
існування СРСР у нас склалася і розцвіла 
єдина за духом і принциповим змістом 
радянська соціалістична культура. Ця 
культура включає в себе найбільш цінні 
риси й традиції культури й побуту кожного з 
народів нашої Батьківщини. Національне 
все більше запліднюється досягненнями 
інших братніх народів» [1, с. 57-59]. Так 
формувався новий народ – радянський, 
який за своєю ментальністю насправді був 
російський.  

Брат Володимира – Олександр, 
пройшовши німецький полон та радянські 
концтабори, пізнав ціну своїй батьківщині й 
історії свого народу: «Як же воно сталося, 
що світ не відрізняє нас від росіян? Що ми 
брати – це так. Нехай навіть російський 
народ – старший брат, проти цього Сашко 
не заперечував. Але ж молодшого є своя 
хата,  своя  земля.  Та  світ  цього  чомусь не  
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бачив – ні землі, ні хати. Ніби все це 
належало старшому братові, а молодший ще 
не став хазяїном» [6, с. 161]. Для письменника 
відстоювання конституційних прав разом із 
правом на самовизначення без насаджу-
вання мовних стереотипів є ознакою зрілої 
громадянської позиції.  

Поряд із питанням про мову письменник 
порушує земельне, засуджуючи необмірко-
ване ведення сільського господарства в 
СРСР, зокрема те, що Україні була відведена 
примусова роль «всесоюзної житниці». Земля 
розглядалася як безвартісний ресурс, що 
призводило до ресурсовиснаження: «Живу 
землю хлібороб любить не менше, ніж матір 
рідну. Вона не словами, а плодами 
відгукується на його любов. А під плугами 
тих, хто мертвою її вважає, земля справді 
мертвою робиться» [6, с. 82]. Джерело такої 
хибної стратегії, на думку М. Руденка, слід 
шукати в політичній економії К. Маркса, що 
лежала в основі економіки СРСР. К. Маркс і 

мили джерело отримання абсолютної 
додаткової вартості й зосередилися лише на 
споживчій та міновій вартості, пояснюючи 
«субстанцію вартості» як похідну від 
«субстанції праці». Неправильне розуміння 
джерела абсолютної додаткової вартості 
призвів до нещадної експлуатації робітників, 
до того ж у СРСР виробництво супровод-
жувалося нечесним розподілом результатів 
праці.  

Найбільш негативним наслідком неправи-
льного господарювання була втрата 
чорноземів, розорювання ґрунтів та їх 
деградація. План, який був основним 
регулюючим фактором тоталітаризму, не 
давав достатньої та необхідної мотивації для 
розвитку економіки й держави в цілому. Як 
результат невмотивованої праці колгосп-
ників і виконанням майже непосильних 
планів п’ятирічок чорноземи втрачали 
родючість, а держава прямувала до 
банкрутства: «… господарство занепадає: 
нічия земля родить дедалі гірше. Як відомо, 
Одеса була закладена для того, щоб 
українська пшениця рушила на світовий 
ринок. Сьогодні одеський порт 

там не 

встигають розвантажувати американські 
кораблі. Чи довго ви зможете отак 
господарювати?» [6, с. 39]. Досвід СРСР 
показав: якщо не бачити джерела збагачення 
держави і не слідкувати за станом чорно-
земів, то найбільші витрати з державного 
бюджету припадатимуть на закупівлю 
продуктів харчування.  

Письменник прагне переорієнтувати 
читача на перегляд споживацького ставлення 
до природи в процесі господарської 
діяльності. Суть патріотизму для письмен-
ника – зберегти і примножити основне 
багатство народу, адже кожного громадя-
нина повинні турбувати питання безпеки. 
Хто, як не Україна, знає ціну хліба, тож на 
землі має працювати господар, який її щиро 
любить. Усвідомлення того, що земля є 
джерелом життя народу, є необхідною 
умовою виживання нації: «Народ і земля – це 
фактично те саме. Доки земля жива – народ 
живий. А як земля помирає – тоді й народові 
смерть прийшла» [6, с. 162]. 

Роман закінчується непрямим закликом 
до кардинальної зміни державної влади, 
соціальних і громадянських стандартів: 
«Прилипко й надалі виголошуватиме 
промови про велич наших перемог, а 
рибалки, як і раніше, крастимуть самі в себе, 
щоб якось нагодувати дітей і купити їм 
підручники» [6, с. 351] та необхідністю 
працювати над формуванням нової еліти: «І 
може, хтось, віднайшовши в архівах 
малюнок Тарана, проілюструє нашу епоху… 
Отже, художник сказав правду» [6, с. 351]. 

На прикладі головного персонажу роману 
письменник показав, як у тоталітарній 
державі складається доля митця, який не 
бажає коритися нав’язаним авторитетам. 
Таран – образ складний і суперечливий. Фах 
художника для юнака – це не професія, а 
покликання, і це змушує його шукати сюжети 
й фарби, щоб зобразити Всесвіт таким, яким 
він його бачить. 

Для більш глибокого розуміння державни-
цьких ідей письменника, викладених у романі 
«Орлова балка», необхідно ознайомитися з 
розвідкою М. Руденка «Енергія прогресу» та 
працею С. Подолинського «Праця людини і її 
відношення до розподілу енергії». 
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КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  

ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА 

Т. БЛУЖАН 

Сучасні масштаби екологічних змін 
створюють реальну загрозу для життя 
людей. Забруднення атмосферного повітря 
у багатьох містах України досягло 
критичного рівня. Катастрофічний стан 
навколишнього середовища, що нині вже 
істотно визначає здоров’я людей, 
тривалість їхнього життя, саму можливість 
стабільного існування, спонукає до того, 
щоб усі – дорослі та діти – стали на шлях 
співробітництва з природою. 

В умовах загострення екологічної 
кризи в Україні та її сьогоднішньої орієнтації 
на природоохоронну політику, входження 
в загальноєвропейську світову систему 
екологічної безпеки надзвичайно важливу 
роль має відігравати ефективне екологічне 
виховання дітей. 

Головним завданням екологічної освіти 
сучасної школи можна вважати: 
 засвоєння наукових знань про 

взаємозв’язок природи, суспільства та 
людської діяльності; 

 розуміння багатогранної цінності 
природи для суспільства в цілому та 

кожної людини зокрема; 
 оволодіння нормами правильної 

поведінки в природному середовищі; 
 розвиток потреби спілкування з 

природою; 
 активізація діяльності щодо охорони й 

поліпшення навколишнього середо-
вища. 

Екологічне виховання – це вже не лише 
формування відповідних знань і вмінь у 
взаємодії людини та природи, а й розвиток 
засобами педагогічних технологій компе-
тентностей особистості, спеціальних знань, 
ціннісних норм та орієнтацій щодо 
усвідомлення екологічної цінності природ-
ного середовища у його нерозривній 
єдності з людиною. 

Ключовою метою екологічного вихо-
вання на уроках і в позанавчальний  час є 
формування відповідального та дбайливого 
ставлення до природи, що базується на: 
 екологічній свідомості та самосвідомості;  
 формуванні стійкої потреби власного 

свідомого дотримання екологічних 
принципів природокористування; 

https://www.jnsm.com.ua/h/1122T/
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/46334/11-Harhun.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/46334/11-Harhun.pdf?sequence=1
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 розвитку навичок екологічної культури;  
 активній участі в суспільно корисній праці 

з захисту, догляду й оптимізації стану 
довкілля;  

 пропаганді в найширших межах 
екологічних знань; 

 активній діяльності з вивчення та 
охорони природи своєї місцевості.  

Результатом екологічного виховання є 
презентація учнем:  
 чітко сформованої екологічної культури;  
 розвинутої екологічної свідомості. 

 Ключовими принципами екологічного 
виховання слід назвати: 
– міждисциплінарний інтеграційний підхід у 

процесі формування екологічної 
культури учнів;  

– систематичність і безперервність 
екологічної освіти школярів у процесі 
всіх основних видів діяльності у 
школі  (пізнавальної, ігрової, трудової, 
спортивної тощо);  

– єдність інтелектуальної та емоційно-
вольової сфер у діяльності учнів із 
вивчення та поліпшення стану 
навколишнього середовища;  

– взаємозв’язок локальних, регіональних, 
національних і світових екологічних 
проблем;  

– прогностичність, що передбачає 
відповідальність за збереження 
середовища життя для майбутніх 
поколінь. 

Головні результати екологічного 
виховання – вміння осмислювати екологічні 
явища в світі, висловлювати власні 
незалежні судження про стан природи, 
розумно й адекватно взаємодіяти з нею. 
Кінцевим конкретним результатом 
екологічного виховання випускників школи 
мають стати: системні знання про 
екологічні закономірності та проблеми 
людства і ймовірні шляхи їх розв’язання, 
розуміння необхідності докорінних змін у 
процесі взаємодії людини з природою з 
метою її відновлення, виявлення адекватної 
громадянської позиції щодо випадків 
порушень у сфері охорони природи, 
недопущення власних порушень правил 
поведінки в природному середовищі, 
ведення здорового способу життя через 

обмеження деяких окремих шкідливих 
видів продуктів, намагання раціонально 
харчуватися, зменшення витрат 
матеріальних та енергетичних ресурсів, 
прагнення до зменшення кількості 
побутових відходів, відсутність шкідливих 
звичок, посильна з власної ініціативи участь 
в екологічній діяльності на всіх рівнях. 

Плекати і виховувати екологічні знання, 
компетентності, навички необхідно ще з 
раннього дитинства, і школа тут має вести 
перед. 

Тому доцільно вирізнити етапи 
розвитку екологічного виховання 
залежно від віку учнів: 

Початкова ланка.  
Екологічне виховання молодших 

школярів розпочинають заходами, 
спрямованими на:  
– безпосереднє спілкування з природою;  
– спостереження за процесами в живій та 

неживій природі;  
– милування красою природи;  
– навчання доходити на основі 

спостережень висновків про 
недопустимість нанесення шкоди 
природі.  
Ключовими формами екологічного 

виховання учнів у початковій школі є: 
виховні бесіди, лекції, години спілкування з 
природою, формування календарів 
природи та інші форми відповідної роботи 
в ході самих уроків, навчальні тематичні 
екскурсії, походи, експедиції в рамках 
вивчення навчальних дисциплін «Я у світі» 
та «Природознавство», безпосередньо весь 
екологічно-просвітницький потенціал 
навчальних дисциплін «Я у світі» та 
«Природознавство», посильна участь 
молодших школярів у загальношкільних 
екологічних акціях типу «Посади дерево», 
«Збудуй годівничку для птахів» тощо, 
різноманітні ігри та ігрові ситуації на 
екологічну тематику, проведені вчителями 
під час рухливих перерв чи після уроків, 
участь в екологічних конкурсах, фото – та 
відеоробіт, малюнків, плакатів, композицій 
на відповідну тематику. 

Середня ланка. У 5-9-х класах 
передбачають такі моменти екологічного 
виховання:  
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– накопичення знань про об’єкти живої та 
неживої природи, закономірності 
розвитку та функціонування екосистем; 

– аналіз та прогнозування екологічних 
ситуацій в регіоні; 

– закріплення певних нормативних 
правил поведінки у довкіллі.  

Разом з тим серед учнів середньої 
ланки варто:  
– поглиблювати і розширювати знання 

про явища й закони природи; 
– розкривати причини й наслідки 

екологічної кризи сучасності;  
– обґрунтувати шляхи збереження 

природних комплексів для майбутніх 
поколінь.  

Ключовими предметами, на яких в 
першу чергу провадять екологічне 
виховання в 5–9-х класах, є: біологія, 
географія, хімія, фізика. На цьому етапі 
доцільно застосовувати такі форми 
екологічного виховання: проведення 
тематичних виховних годин на екологічну 
тематику (бесід, диспутів, лекцій, заочних 
екскурсій, відео-екскурсій та ін.), весь 
екологічно-просвітницький потенціал 
навчальних дисциплін «Природознавство», 
«Біологія», участь у різноманітних 
конкурсах, вікторинах, заходах на 
екологічну тематику, природоохоронних 
акціях (малюнки, вірші, ілюстрації, 
композиції, фотоматеріали та ін.), 
створення та робота різноманітних 
екологічних гуртків, учнівських груп, 
розробка проєктів на теми захисту 
довкілля, проведення екологічних рейдів з 
очищення лісосмуг, берегів річок та озер, 
прилеглої до школи території, шкільної 
дослідної ділянки тощо. Надзвичайно 
важливу роль у формуванні екологічної 
культури школярів середньої ланки 
відіграє також класний керівник. Якщо він 
сам звертає велику увагу на екологічне 
виховання, опікується ним і намагається 
прищепити своїм вихованцям любов і 
повагу до природи, то успіх забезпечений. 

 

Старша ланка. В 10-11-х класах учні вже 
мають набути достатньо сформованих 
знань, умінь і компетентностей у сфері 
природоохоронної діяльності. Тому форми 
екологічного виховання та 
природоохоронної діяльності мають бути 
складними, науковоємними, цікавими та 
практичними. Наприклад, лекцію 
екологічної тематики учні найкраще 
сприймуть, якщо її проведе запрошений 
науковець, працівник лабораторії, лікар, 
юрист, агротехнік, еколог. Темами можуть 
бути: «Еволюція взаємовідносин людини й 
природного середовища», «Популяційні 
аспекти розвитку людства», «Демографічні 
проблеми України», «Правові аспекти 
охорони навколишнього природного 
середовища».  

Отже, головними результатами дієвого 
екологічного виховання старшокласників є 
сукупність таких понять, як:  
– «екологічна спрямованість»: екологічні 

інтереси, ціннісні орієнтації та мотиви, 
установки на самореалізацію та 
самовдосконалення в сфері екології, 
потреби, що відображають формування 
відповідних екологічних установок;  

– «система знань, умінь і навичок»: 
наявність відповідних екологічних 
знань, використання свого розуму та 
ерудиції для досягнення найвищих 
результатів у сфері охорони довкілля, 
вдосконалення відповідних навичок; 

– «розвинені екологічні здібності»:  
подальший розвиток і вдосконалення 
екологічних здібностей, особистісних 
якостей і спрямованості особистості 
старшого школяра в його екологічній 
діяльності, вироблення ним власного 
стилю в сфері охорони довкілля; 

– 

лення, проектування, усвідомлення 
необхідності екологічної самореалізації, 
впевненість у власних можливостях 
щодо здійснення екологічних заходів, 
вміння прогнозувати результати 
власних екологічних дій. 
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ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ – 

ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ФАКТОРІВ  

УСПІШНОГО НАВЧАННЯ 

Г. БРАТКОВА 

«У ХХІ столітті неграмотні не ті, хто не 
вміє читати й писати, а ті, хто не може 
вчитися, а ще – забувати те, чого навчився, і 
перевчатися» [6, с.23]. Слова американ-
ського соціолога Е. Тоффлера можна 
вважати завданням сучасної школи.  Життя, 
яке змінюється, вимагає від особистості 
адекватно, своєчасно реагувати на зміни,  
розвиватись і творити. Важливими 
показниками здатності й готовності 
особистості до дії та змін є наявність 
потреби до самоосвіти, усвідомлення 
необхідності постійного саморозвитку.  

Саме в навчальних закладах необхідно 
закласти ті основи самостійної праці, що 
надають можливість самостійно здобувати 
знання. Однією з ключових (базових) 
компетентностей, яку мають набути учні 
закладів загальної середньої освіти, є 
уміння вчитися  впродовж життя, учитися 
самостійно. Ефективність самоосвіти 
залежить від підготовленості учнів до 
самоосвітнього процесу,  від сформо-
ваності інформаційних, пізнавальних та 
організаційних умінь і навиків, тобто від 
рівня сформованості самоосвітньої 
компетентності. 

Самоосвітня компетентність особис-
тості – це готовність і здатність особистості 
до самостійного, систематичного  пізнан-
ня, самооцінки, самоконтролю, самороз-
витку впродовж життя.  Самоосвітня 
компетентність включає такі компоненти: 

– мотиваційно-ціннісний (сформованість 
пізнавального інтересу, потреб, усвідом-
лення мети навчальної діяльності, 
сформованість позитивної навчальної 
мотивації); 

– когнітивний (володіння прийомами  

пізнавальної діяльності, уміння обґрунту-
вати свою думку, висувати гіпотези); 

– діяльнісний (готовність до самоосві-
ти, наявність навичок самостійної роботи, 
наполегливість у навчанні); 

– досвідний (уміння планувати свою 
освітню траєкторію, відповідати за 
результати навчальної діяльності; уміння й 
навички самоконтролю та самоосвіти; 
уміння застосовувати знання на практиці). 

Роботі з формування та розвитку цих 
умінь і навиків в учнів має передувати 
діагностика стану сформованості компе-
тентності,     аналіз     існуючих    прогалин    і  
труднощів у навчанні. Своєчасне виявлення 
проблем школярів істотно полегшує пошук 
шляхів їх подолання. Навчально-методич- 
ним відділом моніторингу якості освіти та 
ЗНО Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти були 
розроблені анкети та  проведено 
дослідження щодо сформованості 
самоосвітньої компетентності учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

Дослідження проводилося методом 
анкетування вчителів, учнів та їхніх батьків 
із 14 закладів загальної середньої освіти 
області Глухівської та Путивльської міських 
територіальних громад. У дослідженні  
взяли участь 1005 респондентів. 

Учителям і батькам було запропоновано 
запитання щодо основних причин низької 
успішності учнів. На думку більшості 
опитаних, основними причинами низької 
успішності учнів є небажання та 
неготовність працювати самостійно, а 
також відсутність у школярів навчально-
пізнавального інтересу, мотивації до 
навчання (рис. 1). 
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Рисунок 1. Причини низької успішності учнів. 

Отже, неуспішність у навчанні вчителі та 
батьки, перш за все, пов’язують з 
причинами, які свідчать про несформо-
ваність в учнів самоосвітньої компетент-
ності. При тому її компонентами є 
відсутність пізнавального інтересу, актив-
ності; невміння працювати самостійно; 
несформованість ключових навчально-
пізнавальних навиків (уміння узагаль-
нювати, систематизувати, знаходити 
причинно-наслідкові зв’язки, робити 
висновки тощо). 

В освітньому процесі значимими стають 
організаторська й консультативна функції 
педагога, спрямовані на організацію 
процесу ефективного самонавчання учнів. 
Формування самоосвітньої компетентності 
учнів, їхньої здатності до навчання 
упродовж життя потребує від педагога 
вміння визначати інтереси та діагностувати 
можливості дитини, докладати зусиль до 
створення умов для самоосвітньої 
діяльності учнів, постійно відслідковувати 
результати їхньої роботи. Про власну 
готовність до організації самоосвітньої 
діяльності учнів засвідчили 47 % учителів; 
45 % опитаних  вважають себе потенційно 
готовими, але на практиці з різних причин 
ця готовність не реалізується чи 
реалізується частково; 8 % вважають, що 
організація самоосвітньої діяльності учнів 

не є обов’язковою, залучення до 
самоосвіти не має бути систематичним. 

Учителям були запропоновані запитання 
щодо їхньої діяльності за напрямом 
формування самоосвітньої компетентності 
учнів. Переважна більшість опитаних 
респондентів зазначили, що вони постійно 
мотивують учнів до пізнавальної діяльності 
(91 % відповідей); завжди підтримують 
ініціативність і самостійність учнів (94 %), 
реалізацію їхніх індивідуальних можли-
востей і якостей (84 %).  

Однак, відповіді учнів 10-х класів  
свідчать, що проблема пізнавальної 
мотивації залишається актуальною. 
Більшість десятикласників усвідомлюють, 
що освіта є важливим чинником успішної 
самореалізації в житті (79 %); прагнуть до 
саморозвитку (74 %). Мотиви, якими 
керуються більшість учнів, є соціальними 
(за класифікацією А. Маркової): вони 
навчаються заради того, щоб  вступити до 
закладу вищої освіти (78 %); реалізувати 
власні можливості, розвинути свої здібності 
(51 %); пізнати корисне, потрібне в 
подальшому житті (47 %). Водночас  
пізнавальну мотивацію («учусь тому, що 
цікаво, подобається дізнаватися нове») 
виявляє менша частина школярів (39 %) 
(рис. 2). 
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Рисунок 2. Мотиви навчання (відповіді учнів 10-х класів). 

Відповідаючи на запитання «Чи готові 
учні, яких Ви навчаєте, до систематичної 
самостійної роботи?», 17 % опитаних 
учителів та 31 % батьків надали позитивну 
відповідь; 15 % учителів і 6 % батьків 

вважають, що більшість учнів не можуть 
працювати самостійно; інші зазначили, що 
учні до цієї роботи готові за певних умов 
(рис. 3). 

Примітка: 5 % батьків не змогли визначиться з відповіддю. 

Рисунок 3. Готовність учнів до систематичної самостійної роботи.  
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Самоосвітня компетентність особис-
тості передбачає наявність відповідальності 
за результати власної діяльності. Але, 
менше третини (28 %) десятикласників  
усвідомлюють, що сам учень відповідає за 
результати навчання; 37 % переконані, що 
вчитель та учень несуть однакову 
відповідальність за якість освіти, а доволі 
значний відсоток опитаних (35 %) 
перекладають відповідальність на вчителя. 

Однією з важливих складових, що 
забезпечує сформованість самоосвітньої 
компетентності, здатність до навчання, є 
сформованість загальнонавчальних навиків 
учня. Спільні для всіх компетентностей 
наскрізні пізнавальні вміння (здобувати та 
систематизувати інформацію, установлю-

вати причинно-наслідкові зв’язки, критично 
мислити, формулювати висновки, логічно 
обґрунтовувати власну думку тощо) є 
необхідними для освоєння будь-якого 
предмета. 

Більшість учителів (69 %) зазначили, що 
вони формують загальні навчально-
пізнавальні навики, розумово-інтелек-
туальні вміння в учнів; навчають умінню 

вати власні висловлювання (83 %), 
знаходити інформацію, працювати з нею 
(55 %). Згідно з опитуванням учнів 10-х 
класів, володіють різними навчально-
пізнавальними навиками від 39 % до 68 % 
респондентів (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Володіння учнями навчально-пізнавальними навичками (відповіді учнів 10-х класів) 

Уміння Кількість відповідей у % 

Так Час від  
часу 

Ні 

Робити висновки 68 26 6 

Аргументувати власні висловлювання 62 33 5 

Знаходити головне, суттєве в тексті, повідомленні 58 38 4 

Узагальнювати та систематизувати інформацію 56 37 7 

Виявляти протилежності 54 42 4 

Порівнювати, знаходити аналогії 51 38 11 

Знаходити докази, формулювати доводи 41 43 16 

Встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 39 45 16 

Цілеспрямований розвиток у школярів 
навиків самостійного здобуття знань – це 
один зі шляхів підвищення якості освіти. 
Ефективне формування та розвиток цих 
умінь передбачає відповідне організаційне 
та методичне забезпечення освітнього 
процесу. Спочатку учні опановують 
прийоми роботи з різноманітними 
джерелами інформації, елементами 
пізнавальної діяльності (уміння аналізувати 
прочитане, складати конспект, робити 
висновки тощо). Далі в самостійній 
навчально-пізнавальній діяльності з’явля-
ються елементи творчості. Це досягається 
шляхом створення відповідних умов, які 

стимулюють виникнення та розвиток в 
учнів потреби в самоосвіті, прагнення до 
активної пізнавальної діяльності. Для 
найкращого самостійного опрацювання 
навчального матеріалу вчителі використо-
вують різноманітні види завдань: творчі 
завдання (58 % відповідей);  складання 
конспектів і планів, робота з різними 
джерелами інформації (53 %); пошукові, 
проблемні завдання (30 %);  самостійне 
складання завдань до теми (24 %); 
підготовка рефератів, повідомлень, 
презентацій (22 %). 

Результати анкетування учнів 10-х 
класів свідчать про те, що вони найчастіше  
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отримують такі домашні завдання: 
повторити та закріпити матеріал, вивчений 
у класі (74 % відповідей); потренуватися у 
розв’язанні типових задач (63 %); 
підготувати повідомлення, виступ, презен-
тацію (38 %); самостійно опрацювати тему 
(28 %); виконати творче завдання (26 %); 
скласти план, конспект (26 %). Отже, учні 
отримують недостатньо завдань, які 

формують у них пізнавальну ініціативу; 
уміння самостійно знаходити й аналізувати 
інформацію, відбирати суттєве, головне.  

Анкетування учнів 10-х класів показало, 
що лише третина з них (34 %) завжди 
виконує домашні завдання самостійно; 
33 % – радяться з однокласниками, 19 % – 

працюють з репетиторами (рис.4). 

Рисунок 4. Допомога, якою користуються учні у процесі виконання домашніх завдань. 

Батьки називають такі труднощі, які 
помітно знижують якість (інтенсивність) 
самостійної роботи учнів: 
– учень не відчуває потреби, зацікавле-

ності у додатковій самостійній роботі 
(39 % відповідей); 

– учень не бажає працювати самостійно 
(30 %); 

– учень не прагне до саморозвитку, 
самореалізації (19 %); 

– учень не може планувати, організову-
вати самостійну діяльність (18 %). 

Отже, за результатами моніторингу 
можна констатувати, що учителі 
працюють над формуванням самоосвіт-
ньої компетентності учнів, однак, 
актуальними залишаються проблеми 
пізнавальної мотивації, активності учнів; 
їхньої готовності до самоосвіти, 

ності загальних навчально-пізнавальних 
навиків; відповідальності за результати 
навчальної діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ  
ЗАСОБАМИ ЗАСТОСУВАННЯ БІОАДЕКВАТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА 

УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

Л. ЧХАЙЛО 

Діти мислять формами, 
фарбами, звуками, відчуттями. 

К. Ушинський 

У сучасних умовах реформування 
освіти все більше приділяється уваги 
всебічному розвитку особистості учня, 
організації освітнього процесу, який би дав 
можливість учневі засвоювати знання із 
різних джерел, включаючи власний 
життєвий досвід, бути в гармонії із собою, 
суспільством і природою. Однією з 
необхідних умов цілісного розвитку дитини 
та її мотивації є впровадження інноваційних 
технологій навчання та виховання, що 
забезпечують їй подальший успіх. 

 Сучасна школа шукає прийнятний 
баланс між, з одного боку, зростаючими 
вимогами до рівня освіти дитини, а з 
іншого, збереженням її здоров’я, без якого 
перша вимога взагалі втрачає будь-який 
сенс. Одним з можливих напрямків 
розв’язання цієї проблеми є використання 
концепції біоадекватного навчання, що 
виникла та розвивається в рамках 
ноосферної освіти. 

Розвиток в учнів творчого мислення, 
адекватного природі мозку, у відповідності 
до законів психіки людини, з метою 
самоактуалізації особистості і її 
самореалізації в усіх сферах буття – 
завдання ноосферної освіти. Організація 
навчання за ноосферною освітою дозволяє 
успішно формувати особистість дитини, її 
літературні компетентності та позитивну 
мотивацію до навчальної діяльності, 
здорового способу життя.  

Ноосферна освіта ґрунтується на 
принципі природовідповідності, що сприяє 
формуванню ключових компетентностей 
учнів. «Біоадекватність (природовід-
повідність) полягає у не порушенні в 
освітньому процесі притаманного людині 
природного типу мислення, яке має 

залишатися цілісним (двопівкульним – 
образним і логічним) і гармонійним» [8]. 

В основі ноосферної освіти – 
біоадекватна технологія. Специфіка 
біоадекватної методики навчання полягає в 
режимі чергування роботи правої та лівої 
півкуль головного мозку, тобто 
релаксаційної й активної форм сприйняття і 
засвоєння навчальної інформації.  

Науковою базою біоадекватної мето-
дики є ідеї Я. Коменського (який уперше 
ввів поняття принципу природовід-
повідності), К. Ушинського, Ж. Піаже, 
П. Блонського, В. Вульфа, К. Симонова, 
А. Ануашвілі та багатьох інших педагогів, 
психологів, нейрофізіологів, фізиків,  
лінгвістів. 

Біологічно адекватна методика – це 
сукупність скоординованих дій учителя й 
учня, метою яких є мотивація й активізація 
цілісних динамічних образів за навчальними 
дисциплінами та навичок інструментальної 
роботи з ними. 

Організація навчання за ноосферною 
освітою дозволяє успішно формувати 
творчу особистість дитини, її літературні 
компетентності та позитивну мотивацію до 
навчальної діяльності, здорового способу 
життя.  

Однією з необхідних умов цілісного 
розвитку дитини та її мотивації є 
впровадження інноваційних технологій 
навчання та виховання, що забезпечують їй 
подальший успіх. Ноосферна освіта, яка 
відноситься до однієї із інноваційних 
моделей, ґрунтується на принципі 
природовідповідності, що сприяє 
формуванню ключових компетентностей 
учнів. 
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Здоров’я – цінність для людини, 
необхідна передумова для повноцінного 
життя, задоволення матеріальних і 
духовних потреб, участі в трудовій, 
соціальній, науковій, культурологічній та 
інших видах діяльності. Саме ноосферна 
освіта займається вивченням низки питань 
в галузі здоров’язберігаючих технологій. 

Мета та завдання біоадекватної 
технології: формування психологічного 
здоров'я дитини (стресостійкість, гармонія 
та духовність), мотивація екологічно 
здорового типу мислення, заснованого на 
свідомому сукупному володінні логічним 
(лівопівкульним) та образним (правопів-
кульним) мисленням [4].  

Біоадекватність (природовідповідність) 
полягає у не порушенні в навчальному 
процесі притаманного людині природного 
типу мислення, яке має залишатися 
цілісним (двопівкульним – образним і 
логічним) і гармонійним. Це той тип 
мислення, який забезпечує формування 
цілісної картини Світу і здатний стати 
інструментом вирішення власних проблем 
людини та глобальних проблем суспільства. 
Сам час диктує створення такої виховно-
освітньої системи, яка ініціює 
самоорганізацію особистості, психологічно 
стійкої до всіх типів залежності, здатної до 
диктованих еволюцією внутрішніх і 
зовнішніх змін, яка володіє універсальним 
методом пізнання та перетворення 
внутрішнього і зовнішнього світу. Ліва та 
права півкулі мозку, що відповідають за 
розумову діяльність, за своїми функціями 
не рівнозначні. Права півкуля – інтуїтивне, 
творче – відповідає за емоційно-образне 
мислення. Ліва відповідає за логічне 
мислення. Цілісність у будь-якій діяльності 
(а у дітей це навчання) передбачає 
гармонійну роботу двох півкуль. Сьогодні 
весь процес навчання людини базується на 
нещадній експлуатації лівої півкулі та в 
абсолютному нехтуванні правою. Лише 
окремі дисципліни (образотворче та 
музичне мистецтва, частково література) 
активізують образно-творчий центр. 
Активність однієї півкулі призводить до 
нерівномірного контролю за роботою 
органів. Тому наступає дисгармонія в усій 

діяльності організму, що викликає всілякі 
захворювання. Першою чергою страждає 
психіка, адже вона безпосередньо 
пов’язана з діяльністю мозку. Звідси 
нестійкість дітей до стресів, психологічних, 
а також інфекційних захворювань. 

Сприйняття нової інформації розпочи-
нається з сенсорного збудження 
аналізаторів і рецепторів тіла людини – 
спеціальних нервових механізмів, каналів 
зв’язку з зовнішнім світом, які здійснюють 
доставку інформаційних сигналів до мозку. 
Розрізняють зоровий, слуховий, смаковий, 
нюховий, тактильний (шкірний) аналіза-
тори. Кожна ділянка тіла містить кілька 
видів рецепторів, завдяки чому у нас 
виникають не окремі відчуття, а їх цілісні 
комбінації. 

Існує два типи мислення. Цілісне - 
екологічне, двопівкульне, природне, 
здорове, гармонійне, універсальне. 
Нецілісне – протилежне.  

Цілісне мислення – це сукупна робота 
двох півкуль головного мозку при опорі на 
всі канали сприйняття інформації. 

М. Ломоносов зазначав: "Цілісне 
мислення – це екологічний стиль мислення 
людини, що не порушує Загальних Законів 
Світу". 

Розвиток тільки однієї півкулі головного 
мозку, коли іншій півкулі не додається 
належного природного навантаження, 
може призвести до порушень психічних 
функцій. Яскраво виражені правопівкульні 
люди (інтуїція, творчість, образне 
мислення) нерідко не вміють узагальню-
вати, мислити аналітично, повільно 
шукають необхідні слова, у них може 
порушуватись оцінка часової орієнтації 
завдань. А люди, акцентовані на 
лівопівкульне навантаження свого мозку 
(логіка, розрахунок, аналіз), можуть 
втратити здатність сприйняття цілісної 
картини світу, у них виникають складнощі з 
виконанням наочнопросторових завдань, 
неясне сприйняття чуттєвого образу тощо. 

А. Богосвятська зазначає: «Стрибаючи 
тільки на одній нозі, ми не зможемо далеко 
і довго пройти. Але чомусь гадаємо, що 
можемо все життя «стрибати» на одній 
півкулі головного мозку». 
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Для гармонійного розвитку особистості 
потрібно симетрично розвивати обидві 
півкулі мозку, враховуючи особливості 
кожної людини, у тому числі і те, яка з 
півкуль в нього є домінуючою. 

Автор даної технології – професор, 
доктор психологічних наук, президент 
Міжнародної академії ноосферної освіти та 
науки, автор унікальної концепції 
ноосферної (біоадекватної) методики 
викладання, академік Н. Маслова. Їй 
належить праця «Ноосферна освіта: 
концепція, технологія, методика», головне 
гасло якої єдність «Творець – Світ – 
Природа – Людина – Суспільство». 

Біоадекватний урок – це урок, на якому 
цілісно та гармонійно, природно, 
відповідно до фізіологічного й анатоміч-
ного розвитку дитини викладається 
матеріал. Особливістю біоадекватного 
уроку є те, що кожен урок закінчується 
творчим завданням: створити власні 
мислеобрази (образони), використовуючи 
малюнок, оповідання, схему, вірш, 
кросворд та інше. 

Н. Маслова започаткувала поняття 
образона – опорного образу, на якому 
подається структурована інформація в 
алгоритмічному порядку. Задача образона 
(запропонованого вчителем або 
створеного самим учнем) – «включити всі 
канали сприйняття, спираючись на 
особистий досвід учня» [13]. 

Робота з образонами передбачає 
систему обов’язкових творчих завдань. 
Пригадуючи створений образон, учень 
відтворюватиме отримані на уроці знання. 
Мислеобраз (образон) – індивідуально 
сприйнятий всіма органами чуття (дотик + 
колір + смак + запах + звук) цілісний образ 
предмета або явища. Створення 
мислеобразів забезпечує роботу екологіч-
ного (двопівкульного) мислення школярів 
[8]. 

 
– глибоко вивчить матеріал, який потрібно 

передати учням; 

– сформулюйте основну ідею навчальної 
теми; 

– визначте структурні елементи матеріалу, 
їх підпорядкованість; 

– за допомогою асоціацій знайдіть 
природний, історико-культурний, побу-
товий, казковий, фантазійний або 
технічний образ, відповідний навчальній 
темі, її ідеї, структурі, композиції; 

– намалюйте, склейте з паперу, зліпіть (із 
пластиліну, тіста, глини), зшийте з 
підручних матеріалів знайдений вами 
образ; ви можете знайти в інтернеті 
придумані вами образи (електронний 
образон); 

– нанесіть навчальну інформацію на ті чи 
інші частини образона, відповідно 
їхньому місцю й співпідпорядкованості в 
загальній системі навчального матеріалу. 
Одним із способів підвищення 

пізнавальної мотивації учнів є робота з 
мислеобразами та колективне обгово-
рення створеного образу-схеми: 
– Яку інформацію було складно 

запам’ятати? 
– Порівняйте мій образон зі своїм. 
– Що ви хочете змінити у своєму 

образоні? [13]. 
Біоадекватні уроки більш яскраві, 

цікаві, оригінальні, викликають радість і 
задоволення в учнів. Вони розвивають 
уяву, стимулюють до творчості. Релаксація 
заспокоює дітей, знижує небезпечну 
психологічну завантаженість.  

Для гармонізації роботи обох півкуль 
головного мозку доцільно використо-
вувати елементарні фізичні вправи:  
– однією рукою малюємо горизонтальну 

вісімку, потім обома руками разом; 
– ліва рука тягнеться вгору немовби для 

відповіді, права в кулаці; потім поміняти 
руки; 

– права рука – на носі, ліва – на правому 
вусі; потім поміняли: ліва рука – на носі, 
права – на лівому вусі; кілька разів 
повторити вправу; 

– вправа «Гребінка»: розчесати волосся, 
проводячи по голові подушечками 
пальців [6]. 
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Специфіка біоадекватної технології 
полягає в режимі чергування релаксаційної 
й активної форм сприйняття і засвоєння 
навчальної інформації. Рефлексія 
спрямована на усвідомлення пройденого 
шляху, на збір у загальну скарбничку 
поміченого, обдуманого, проаналізованого 
кожним. Етапи релаксації (накопичення 
інформації, робота правої творчої півкулі) 
чергуються з етапами активності 
(тренування лівої півкулі: логіка, аналіз, 
синтез інформації). 

Формування літературної компетент-
ності здійснюється через використання на 
уроці всіх п’яти сенсорних каналів 
сприйняття інформації людиною: зору, 
дотику, нюху, слуху та смаку. Робота з 
художнім твором побудована не за 
принципом «читай і аналізуй», а за 
принципом: сприймай усіма органами 
чуття, асоціюй і твори. Уроки літератури 
наповнюються красою, музикою, звуками й 
ароматами природи: співом пташок, 
шепотом морських хвиль, грайливим 
сміхом джерельця, солодко-ванільно-
полуничним ароматом літа, медово-
горіховим присмаком спогадів, мелодією 
кави у тональності кардамону. Через уяву, 
слово, відчуття, рух, звуки прекрасне 
входить у світ дитини і стає частиною її 
самої. 

Рекомендуємо прийоми роботи на 
уроці, під час застосування яких в учнів 
активізується до п’яти органів чуття 
одночасно: «Ефект присутності», «Бачу. 
Чую. Відчуваю», «Уся справа в капелюсі», 
«Асоціативне гроно», «Колір вашого 
настрою», «Запах книги», твір за 
метафорою, кроссенс, віршокартинка 
тощо. Використання таких прийомів і 
методів на різних етапах уроку зарубіжної 
літератури активізує діяльність учнів, 
створює комфортні умови для розкриття 
інтелектуального і творчого потенціалу 
учнів, сприяє формуванню літературної 
компетентності. 

До особливостей біоадекватного уроку 

належить те, що під час його проведення 
використовується релаксаційна заспокій-
лива музика будь-яких композиторів. Але 
вона не повинна мати слів у запису, оскільки 
слова вчителя будуть змішуватись з 
текстом музичного твору. Музика дозволяє 
розкривати внутрішні ресурси психіки 
людини. Дослідники з’ясували, що деякі 
види музики, написаної композиторами 
минулих століть, які творили в стилі бароко 
(А. Вівальді, Й. Бах, Г. Гендель, Т. Альбіоні, 
Дж. Б. Перголезі), впливають на розум і 
пам'ять. 

Рефлексія змісту навчального матеріалу 
допомагає виявити рівень усвідомлення 
змісту вивченого. 

Прогнозовані результати  біоадекват-
ного уроку (за А.-М. Богосвятською): 
– скорочення часу навчання у 3-5 рази; 
– покращення успішності учнів усіх 

категорій; 
– зростання мотивації учнів на навчання, 

інтересу до предмета;  
– розвиток творчих здібностей, а також 

здатності до самопізнання, самооцінки; 
– розкриття внутрішнього «Я» дитини; 
– здоров’язбережувальний і здоров’явід-

новлюючий ефект; 
– формування цілісного мислення учнів і на 

базі високої духовності, моральності, 
гармонійної особистості, яка здатна 
жити, мислити, працювати в гармонії з 
природою, собою, суспільством, бути 
стійкою в різних життєвих ситуаціях без 
завдання шкоди людству та природі [4]. 

Працюючи за біоадекватною 
методикою, школярі відчувають себе 
спокійно, радісно, енергійно зацікавлено 
сприймають навчальний матеріал, не 
мають труднощів із самопрезентацією, 
набувають досвід із створення художніх 
образів у процесі власної творчості; 
збагачують емоційно-почуттєву сферу. 
Під час уроків виникає невимушене 
спілкування, навчальні ситуації, у процесі 
яких учні мають можливість формувати 
свою літературну компетентність. 
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ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО PISA –2022  

Т. СВЄТЛОВА 

Основною метою галузі «Матема-
тика» (за Державним стандартом базової 
та повної загальної середньої освіти 2011 
року) є формування в учнів математичної 
компетентності на рівні, достатньому для 
забезпечення життєдіяльності в сучасному 
світі, успішного оволодіння знаннями з 
інших дисциплін, інтелектуального розвит-
ку учнів, розвитку їхньої уваги, пам’яті, 
логіки, культури мислення та інтуїції. 

Проблему формування математичної 
компетентності досліджували М. Головань, 
О. Глобін, І. Зіненко, Л. Кудрявцев, С. Раков 
[1-4] та інші. 

Різні підходи до визначення терміну 
«математична компетентність» дозволяють 
тлумачити це поняття як: 

– інтегративне утворення особистості, 
що поєднує в собі математичні знання, 
уміння, навички,  досвід    математичної   

https://cutt.ly/QjOd2oq


25  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 (50), 2021 
_________________________________________________________________________________________ 

особистісні якості, які обумовлюють 
прагнення, готовність і здатність 
розв’язувати проблеми й завдання, що 
виникають в реальних життєвих ситуаціях, 
і потребують використання математичних 
методів розв’язання, усвідомлюючи при 
цьому значущість предмету і результату 
діяльності (М. Головань); 
– якість особистості, яка поєднує 

математичну грамотність і досвід 
самостійної математичної діяльності 
(І. Зіненко); 

– інтегративна особистісна якість, 
заснована на сукупності фундаменталь-
них математичних знань, практичних 
умінь і навичок, що свідчать про 
готовність і здатність здійснювати 
математичну діяльність (Л. Кудрявцев). 
За визначенням PISA, математична 

компетентність учнів – це поєднання 
математичних знань, умінь, досвіду та 
здібностей людини, які забезпечують 
успішне розв’язання різноманітних 
проблем, що потребують застосування 
математики. При цьому мають на увазі не 
конкретні математичні вміння, а більш 
загальні уміння, що включають 
математичне мислення, математичну 
аргументацію, постановку та розв’язання 
математичної проблеми, математичне 
моделювання, використання різних 
математичних мов, інформаційних 
технологій, комунікативні вміння [5]. 

Ознакою сформованої математичної 
компетентності є (за С. Раковим) «уміння 
бачити, застосовувати математику в 
реальному житті; розуміти зміст і метод 
математичного моделювання; уміти 
будувати математичну модель, досліджу-
вати її методами математики, інтерпре-
туючи отримані результати» [4].  

Зміст математичної компетентності 
учня складають: 

– процедурна компетентність – уміння 
розв’язувати типові математичні задачі; 

– логічна компетентність – володіння 
дедуктивним методом доведення та 
спростування тверджень; 

– технологічна компетентність – 
володіння сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями підтримки 
математичної діяльності; 

– дослідницька компетентність – 
володіння методами дослідження практич-
них і прикладних задач математичними 
методами;  

– методологічна компетентність – 
уміння оцінювати доцільність використан-
ня математичних методів для розв’язання 
практичних і прикладних задач.  

Деякі дослідники ототожнюють 
поняття математичної компетентності з 
поняттям математичної грамотності. 

Н. Євтихова розглядає математичну 
компетентність як складову математичної 
грамотності, визначаючи її як предметну 
математичну компетентність, що полягає у 
вмінні працювати з числами, числовою 
інформацією. 

Математична грамотність (за 
визначенням PISA) – це здатність людини 
математично мислити й формулювати, 
застосовувати й інтерпретувати матема-
тику для розв’язання задач у різноманітних 
контекстах реального світу. Вона включає 
застосування математичних понять, 
процедур, фактів та інструменти для опису, 
пояснення й прогнозування явищ. Вона 
допомагає людині зрозуміти роль 
математики в світі, робити обґрунтовані 
умовиводи й приймати рішення, необхідні 
творчому, активному та мислячому 
громадянину ХХІ століття. 

У формулюванні визначення матема-
тичної грамотності основний акцент 
зроблено на активному оволодінні 
математикою, яке включає математичне 
мислення й застосування математичних 
понять, процедур, фактів і інструментів для 
опису, пояснення й прогнозування явищ. 
Визначення не тільки сфокусовано на 
використанні математики для розв’язання 
проблем в контексті реального світу, але й 
визначає математичне мислення як 
основний аспект математичної 
грамотності. 

Відповідно до означень математична 
грамотність не синонімічна компетентності, а 
є важливою складовою математичної 

компетентності. 
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Під математичною грамотністю 
розуміють здатність: 
– розпізнавати проблеми, що виникають у 

навколишній дійсності та можуть бути 
вирішені засобами математики; 

– формулювати ці проблеми мовою 
математики; 

– вирішувати ці проблеми, викорис-
товуючи математичні знання та методи; 

– аналізувати використані методи 
розв’язку; 

– інтерпретувати отримані результати з 
урахуванням поставленої проблеми; 

– формулювати й записувати остаточні 
результати розв’язання поставленої 
проблеми. 
Принциповою особливістю поняття 

математичної грамотності є здатність 
особистості ставити, формулювати, 
розв’язувати й інтерпретувати проблеми, 
використовуючи математику в розмаїтті 
ситуацій або контекстів. Контекст 
варіюється від суто математичних до 
контекстів, у яких взагалі не присутні явно 
математичні структури й поняття, або їх 
застосування очевидне – відповідні 
математичні структури повинні бути 
введені на етапі постановки задачі або її 
рішення.  

Ядро математичної компетентності 
складає математична грамотність, тому її 
формуванню необхідно приділяти 
особливу увагу. 

Математична грамотність базується на 
сукупності знань, умінь, навичок, що 
формуються в процесі навчання 
математики.  

Складовими математичної грамотності 
(за В. Плаховою) є: 
– алгебраїчна (знання основ математич-

ного апарату, необхідного для 
розв’язування практичних завдань, 
навички складання математичних 
моделей, розвиток здібностей до 
логічного та алгоритмічного мислення);  

– геометрична (включає наочні уявлення 
про просторові фігури та вивчення їх 
властивостей, формування й розвиток 
просторової уяви, розвиток способів 
геометричних вимірювань, координат-
ного та векторного методів для 

розв’язування математичних і 
прикладних задач);   

– функціональна (знання основних 
функціональних залежностей і вміння 
використовувати їх при дослідженні 
реальних процесів);  

– імовірнісна (стохастична) – сукупність 
імовірнісних понять і уявлень, 
необхідних при побудові моделей 
реальних процесів і явищ, знання 
основних прийомів обробки 
експериментальних даних;  

– топологічна (знання геометричних 
властивостей фігур і просторів, які 
зберігаються при неперервних 
деформаціях).  
У фокусі моніторингу міжнародного 

порівняльного дослідження PISA-2022 – 
дослідження рівня математичної 
грамотності (математичної компетент-
ності) здобувачів освіти. Тому для вчителів 
математики проблема формування 
математичної компетентності учнів у 
процесі навчання математики особливо 
актуальна. 

З метою підготовки до міжнародного 
дослідження якості освіти PISA-2022 
рекомендуємо опрацювати математичний 
зміст завдань PISA-2022:  
– за формою: з вибором відповіді, із 

короткою відповіддю, з розгорнутою 
відповіддю;  

– за математичними процесами 
(формулювання ситуацій математично; 
застосування математичних понять, 
фактів, процедур і міркування; інтерпре-
тація, використання й оцінювання 
математичних результатів); 

– за змістовими категоріями (зміни й 
залежності, простір і форма, невизначе-
ність і дані);  

– за контекстними категоріями 
(особистісна, професійна, суспільна, 
наукова). 
Математичне формулювання ситуацій 

передбачає виявлення можливостей 
застосування та використання математики. 

Процес математичного формулювання 
ситуацій включає в себе такі дії: 
– визначати математичні аспекти 

проблеми,    яка    описана     в    контексті  
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реального життя; 
– спрощувати проблему або ситуацію для 

математичного аналізу; 
– установлювати обмеження й припу-

щення для математичної моделі, що 
випливають із контексту; 

– розуміти зв’язок між специфічною 
мовою проблеми та формальною, яка 
потрібна для представлення цієї 
проблеми в математичній формі, а 
також перекладати проблему на 
математичну мову; 

– використовувати технологічні інстру-
менти для відображення математичної 
залежності, яка описана математичною 
моделлю процесу чи явища. 
Процес застосування показує, наскільки 

добре учні можуть виконувати обчислення 
та операції, а також використовувати 
відомі їм математичні поняття й факти для 
розв’язання проблеми, сформульованої 
математично. 

Процес інтерпретації показує, наскільки 
ефективно учні можуть аналізувати 
математичні розв’язки або висновки, 
інтерпретувати їх у контексті проблеми з 
реального життя й визначати обґрунто-
ваність результатів або висновків. 

Важливість математичних процесів для 
встановлення математичної грамотності 
учнів обумовила наявність у кластерах з 
математики для моніторингу PISA великої 
кількості прикладних задач.  

У науково-методичній літературі понят-
тя прикладної задачі трактується по-
різному:  
– задача, що потребує перекладу з 

природної мови на математичну; 
– задача, яка близька за формулюванням 

і методами розв’язування до задач, що 
виникають на практиці; 

– сюжетна задача, сформульована у 
вигляді задачі-проблеми. 
Прикладна задача (за М. Терешиним) – 

це задача, яка поставлена поза 
математикою, але розв’язується матема-
тичними способами та методами.  

В. Швець під прикладними задачами 
розуміє «задачі, що виникають за межами 
математики, але розв’язуються з викорис-
танням математичного апарату». 

Г. Бевз і В. Бевз прикладними задачами 
називають такі задачі, умови яких містять 
нематематичні поняття.  

Оприлюднені завдання PISA й звіти 
дозволяють систематизувати пропоновані 
прикладні задачі на три види життєвих 
ситуацій:  
– задачі, у яких задіяний повсякденний 

досвід учнів (купівля різного роду 
товарів, зокрема ліків, читання та аналіз 
інструкції);  

– задачі, у яких йдеться про ситуації, з 
якими учень матиме справу в процесі 
навчання конкретного предмету чи в 
подальшій своїй професійній діяльності; 

– задачі, що вимагають опрацювання 
інформації з газет, журналів, Інтернет 
ресурсів. 
Оскільки прикладні задачі на види 

життєвих ситуацій практично відсутні в 
підручниках математики, доцільно залучати 
учнів до створення задач на основі 
інформації з газет, журналів, Інтернет- 
ресурсів. 

Для того, щоб розв’язати завдання, 
запропоновані у дослідженні PISA, учням 
потрібно: 
– прочитати досить громіздку прикладну 

задачу; 
– переформулювати її мовою матема-

тики, тобто перейти від прикладної до 
абстрактної задачі; 

– правильно розв’язати абстрактну 
задачу; 

– інтерпретувати результати, отримані у 
процесі розв’язування абстрактної 
задачі, до умови заданої прикладної 
задачі. 
Під час розв’язування прикладних задач 

доцільно використовувати: 
– метод моделювання; 
– метод спроб і помилок; 
– метод перебору; 
– метод поступового ускладнення.  

Розв’язування прикладних задач 
допомагає сформувати уявлення учнів про 
роль математики у світі, з’ясувати, 
наскільки вона часто використовується в 
різних сферах життя. 
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Розрізняють математичний зміст завдань 
PISA-2022 за контекстами:  
– особистісний; 
– професійний;  
– суспільний;  
– науковий.  

Контекст, у якому виникає проблема, 
розв’язувати яку передбачається матема-
тичними методами, суттєво впливає на вибір 
засобів, стратегій і математичних методів.  

Проблеми, які входять до категорії 
особистісного контексту, сконцентровані 
навколо діяльності окремої особи, родини 
або групи людей. 

Завдання категорії професійного 
контексту зосереджені на праці будь-якого 
рівня та будь-якого профілю; основне, щоб 
зміст завдання був зрозумілим для підлітків. 

Завдання категорії суспільного контексту 
спрямовані на розв’язання проблем, що 
стосуються суспільства та реалізації в ньому 
особистісних інтересів. 

Науковий контекст завдань передбачає 
застосування математики для аналізу явищ 
природного світу, наукових і технологічних 
питань і тем. Зміст завдань стосується 
одиниць вимірювання, роботи з даними, 
геометричних фігур тощо.  

Учителю математики необхідно 
спроектувати змістові категорії (зміни й 
залежності, простір і форма, невизначеність 
і дані) на змістову частину навчальної 
програми з математики (табл. 1) та 
виокремити теми, знання з яких необхідні 
учням для розв’язування задач під час 
моніторингу PISA-2022, зокрема: 

– числа (цілі і дробові, раціональні й 
ірраціональні);  

– відсотки, різновиди задач на відсотки; 
– відношення та пропорції;  
– вимірювання та знаходження величин 

(кількісне визначення характеристик фігур 
і об’єктів); 

– система координат (представлення й опис 
даних, їх розташування й залежності між 
ними); 

– елементи прикладної математики 
(комбінаторика, ймовірність, статистика); 

– наближені обчислення (наближені 
оцінювання кількостей і значень числових 
виразів, включно зі значущими цифрами й 
округленнями); 

– алгебраїчні вирази (словесна інтерпре-
тація та перетворення алгебраїчних 
виразів, що містять числа, символи, 
арифметичні операції, степені й корені); 

– рівняння, нерівності та розв’язування 
текстових задач за допомогою них (лінійні 
рівняння й нерівності та ті, що зводяться 
до них; прості квадратні рівняння; 
аналітичні й неаналітичні методи 
розв’язання); 

– функції та їхні графіки; 
– плоскі й об’ємні геометричні фігури, 

зв’язок між ними та між їхніми 

тами фігур, взаємне розташування, 
подібність і конгруентність, відношення, 
пов’язані з перетворенням і рухом фігур, а 
також відповідність між плоскими та 
об’ємними фігурами. 

Таблиця 1 
Відображення навчальних тем у змістових категоріях завдань 

Категорії Розділ  
математики 

Зміст тестових завдань дослідження PISA. 

Зміни й 
залежності 
  

Алгебра Алгебраїчні вирази. Рівняння, нерівності та розв’я-
зування текстових задач за допомогою них. Функції та 
їх графіки. 

Простір і 
форма 
  

Геометрія Алгебраїчні вирази. Рівняння, нерівності та розв’я-
зування  текстових задач за допомогою них. Функції та 
їх графіки. 

Кількість 
  

Арифметика 
  

Числа. Арифметичні операції: зміст і властивості ариф-
метичних операцій та  їхні позначення. Відсотки. 
Відношення та пропорції. Наближені обчислення. 

Невизначеність 
і дані 
  

Стохастика 
  

Принципи підрахунків: прості  комбінації та переста-
новки.  Збір, представлення й інтерпретація  даних.  
Дисперсія даних та її опис. Вибірки. Випадковість і 
ймовірність. 
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Учителям математики необхідно здійс-
нити детальний аналіз змістового та 
часового компоненту навчальної програми 
з математики, порівняти їх із змістом 
тестових завдань дослідження PISA. 

Зміст навчальної програми з 
математики в Україні забезпечує 15-річних 
учнів знаннями й вміннями для успішного 
розв’язування завдань моніторингу PISA, 
але необхідно звернути увагу на те, що: 
– відсотки за програмою з математики 

вивчаються лише в 5-6 класах, а далі 
фрагментарно використовується лише 
задачний матеріал; 

– наближені обчислення (наближені 
оцінювання значень числових виразів, 
включаючи значущі цифри й округлення) 
виключено з курсу математики 7-9 класів, 
у 5-6 класах учні округлюють натуральні й 
раціональні числа; 

– стереометричні фігури (прямокутний 
паралелепіпед і куб) із відповідними 
формулами вивчають лише в 5-6 класах. 

Коригування в часі вивчення потре-
бують теми, що стосуються комбінаторики, 
статистики й теорії ймовірностей, окрім 
цього, відповідні теми слід доповнити 
поняттям «дисперсія». 

У процесі  навчання математики в 5-8 
класах доцільно систематично пропонувати 
учням для розв’язування прості комбіна-
торні задачі та завдання, що стосуються 
аналізу статистичних даних, на заняттях 
математичних гуртків необхідно розгля-
дати основні поняття статистики й теорії 
ймовірностей. 

Навчання учнів розв’язанню комбіна-
торних задач потрібно здійснювати не за 
допомогою вибору формули, яку слід 
застосувати в конкретній задачі, а шляхом 
оволодіння основними комбінаторними 
ідеями: множення, додавання, доповнення, 
об’єднання елементів тощо. 

Доцільно починати навчання з таких 
методів розв’язання комбінаторних задач, 
як перебір можливих варіантів, застосу-
вання комбінаторних правил множення та 
додавання.  

Застосування методу перебору дає 
учням змогу добре усвідомити умову 
задачі, без чого її розв’язати неможливо, 
побачити особливості задачі, що 

розглядається, і далі, поступово, 
ґрунтуючись на результатах емпіричної 
діяльності дійти висновку про міркування, 
за допомогою яких можна розв’язати цю й 
подібні задачі.  

Метод перебору застосовується в тих 
випадках, коли параметри, що фігурують в 
умові задачі, відносно невеликі. 

Необхідно ознайомити учнів з різними 
способами здійснення перебору: 
– метод перебору закодованих елементів 

полягає в тому, що елементи, про які 
йдеться в умові, кодуються за 
допомогою букв або чисел; потім із 
отриманих символів будуються 
послідовності конфігурацій елементів, 
які задовольняють умови задачі;  

– дерево можливих варіантів дозволяє 
підраховувати впорядковані набори; 

– спосіб точок і відрізків можна 
застосувати в тому випадку, коли з 
деякої сукупності предметів вибираю-
ться два: зображуємо елементи у 
вигляді точок, розташованих так, що 
жодні три точки не лежать на одній 
прямій; з’єднуємо кожні дві точки 
відрізком прямої, причому кожен з них 
зображує варіант вибору двох 
елементів; 

– табличний спосіб зручно застосовувати 
як у випадку підрахування кількості 
варіантів, за допомогою яких можна 
витягти із даної сукупності деяку 
кількість елементів, що задовольняють 
певні умови; так і у випадку обчислення 
кількості способів розбиття сукупності 
різних або однакових елементів на 
задане число груп.  
Наприклад, скількома способами можна 

розподілити 4 однакові олівці поміж трьох 
дітей? Розв’язок можна отримати за 
допомогою таблиці: на перетині стовпчика 
та рядка вказується кількість олівців, які 
отримує відповідна дитина. Кожен 
стовпчик цієї таблиці зображує варіант 
розподілу олівців. Усього маємо 15 варіантів 
розподілу. 

Необхідно ознайомити учнів із 
методами розв’язання комбінаторних 
задач за допомогою правил множення та 
додавання. 
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Застосовуючи правило множення, ми 
враховуємо порядок дій, тобто правило 
множення застосовується для підрахунку 
впорядкованих наборів.  

Ще одним способом підрахунку 
комбінаторних наборів є використання 
правила суми. 

У процесі формування математичної 
компетентності необхідно формувати 
статистичну грамотність: учні повинні вміти 
не тільки орієнтуватися в таблицях і 
діаграмах, а й аналізувати дані, 
використовуючи ці таблиці та діаграми. 

За концепцією PISA, цикл моделювання 
є центральним у визначенні математичної 
грамотності (математичної компетентності) 
учнів. Варто розвивати вміння створювати 
моделі до задач – постійно пропонувати 
прикладні задачі, розв’язування яких 
передбачає різноманітне моделювання 
(створення рівнянь, графіків, схем, 
малюнків, графів тощо). 

Найбільше проблем у учнів виникає з 
переходом від прикладної до абстрактної 
задачі та з інтерпретацією отриманих 
результатів.  

Необхідно вчителям на уроках 
математики: 

– акцентувати увагу на основних 
теоретичних аспектах моделювання;  

– наголосити на основних підходах до 
розв’язування прикладних задач;  

– розглянути різні види моделей;  
– розрізняти прикладні й абстрактні 

задачі;  
– розглянути різні моделі, створюючи 

рисунки, схеми, рівняння, таблиці, графи 
до задачі;  

– розбирати по етапах процес 
розв’язування прикладної задачі, 
ураховуючи, що: до однієї задачі може 
бути створено декілька моделей; за 
однією моделлю може бути розв’язано 
декілька різних задач; розв’язки 
абстрактної задачі не завжди є 
розв’язками прикладної. 

З метою формування математичної 
компетентності в процесі підготовки до 
PISA-2022 необхідно поєднувати вивчення 
планіметричних і стереометричних фігур, 
активно впроваджуючи фузіонізм у 
навчанні геометрії. 

Формування математичної компе-
тентності має здійснюватися протягом 
усього періоду навчання в закладі освіти 
послідовно та цілеспрямовано.  
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СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ЗНО У ЗАКЛАДАХ  

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

О. БОРИСЕНКО 

МОНІТОРИНГ ТА ЗНО 

Підготовка до ЗНО для кожного 
випускника закладу загальної середньої 
освіти є важливим етапом. Він має 
розпочатись із пропедевтичної підготовки 
в класах середньої школи і закінчитись 
старшою школою, де кожен учень 
цілеспрямовано готується до тестування, 
обираючи певний перелік предметів. Тому 
завданням  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 

тестування. Зважаючи на актуальність 
вивчення питання організації підготовки 
старшокласників до ЗНО, відповідне 
дослідження було проведено у закладах 
загальної середньої освіти Сумського та 
Ямпільського  районів у листопаді-грудні 
2020 року. 

У дослідженні взяла участь 191 особа, із 
яких 6 % заступників директорів,  36 % учителів, 
які викладають предмети, винесені для 
складання ЗНО, 58 % учнів 11-х класів із 12 
закладів загальної середньої освіти. 

Більшість опитаних педагогів (як заступників 
директорів, так і вчителів-предметників) є 
вчителями  першої та вищої кваліфікаційних 
категорій і мають достатній досвід підготовки 
випускників до ЗНО. Як свідчать отримані 
результати моніторингу, в усіх закладах загальної 
середньої освіти проводиться цілеспрямована 
робота щодо підготовки учнів до ЗНО. Для 
опитаних педагогів запорукою успішного 
складання учнями ЗНО є рівень сформо-
ваності в учнів предметної (змістовної) 
компетентності, інформаційна обізнаність і 
психологічна готовність до участі у 
зовнішньому оцінюванні.  

Окрім того, педагоги виділяють низку 
об’єктивних факторів, які також суттєво 
впливають  на ступінь готовності учнів до 
ЗНО. Такими заступники директорів 
уважають мотивацію учнів, наявність  в 
учнів необхідних знань, організовану 
роботу вчителів-предметників, що є 
особливо важливим. Засвоєння учнями 
навчального матеріалу, оволодіння необхід-
ними навичками, систематизація вивченого 
здійснюється під керівництвом учителів-
предметників, як і підготовка випускників 
до державної підсумкової атестації та 
зовнішнього незалежного оцінювання.  
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Основні фактори, що впливають на готовність учнів до 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 92% заступників 
директорів та 83% учителів, найбільша 
увага в закладі загальної середньої освіти 

має приділятись проведенню регулярного 
системного повторення, роботі учнів над 
тестовими завданнями (67 % відповідей 
заступників директорів та 72% учителів), 
інформаційно-роз’яснювальній роботі з 
учнями та їхніми батьками (67% відповідей 
заступників директорів та 58%  відповідей 
учителів). 

Напрями діяльності закладів загальної середньої освіти, які підвищують  
ефективність складання учнями ЗНО 
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Як свідчить аналіз результатів 
опитування, на важливості психологічних 
тренінгів наголосили лише 9% учителів і 17% 
заступників директорів.  Моделювання 
процедури ЗНО для більшості педагогів 
також є одним із найменш пріоритетних 
напрямів їхньої роботи. 

Досить негативним є факт відсутності 
усвідомлення більшістю респондентів 

досліджених закладів залежності між 
якістю підготовки учнів до зовнішнього 
оцінювання та необхідністю підвищення 
педагогами власної професійної майстер-
ності, адже успішний, компетентний 
учитель виступає певним гарантом 
підготовки успішного учня.  
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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. При тому 
жоден із опитаних заступників директорів 
не указав на факт проведення в освітніх 
закладах тематичних зустрічей батьків та 
учнів із працівниками місцевих відділів 
освіти. 

Важливою складовою підготовки 
учнів до ЗНО є предметна  готовність. 
Досвід педагогів свідчить, що підготовка 
учнів до зовнішнього незалежного 
оцінювання – процедура, 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. Такі заходи є 
особливо необхідним для організації 
підготовки учнів із початковим рівнем 
успішності. Як зазначили опитані, система-
тично проводять індивідуально-групові 
заняття із невстигаючими учнями 81% 
педагогів-предметників,  допомагаючи  
цій 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 зазначили заступники 
директорів, такі заходи проводяться в 75% 
закладів освіти, що взяли участь у 

моніторингу.  
Дослідження показало, що всі опитані 

вчителі 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% 
респондентів  виявляють  пасивну  
зацікавленість результатами  своїх учнів: 
чекають розміщення правильних відпо-
відей на офіційному сайті Українського 
центру оцінювання якості освіти, 
обговорення результатів на засіданнях 
методичних об’єднань.  

Більшість (83%)  учителів-респондентів 
вказали на те, що вони ознайомлені з 
програмами підготовки учнів до ЗНО,  у 
процесі підготовки учнів до зовнішнього 
незалежного оцінювання регулярно 
використовують інформацію з офіційних 
сайтів Українського центру, Харківського 
регіонального центру оцінювання якості 
освіти, СОІППО. Довідниками, посібни-
ками, методичними розробками з предметів 
викладання користуються 78% педагогів, указали 
на активне використання фахових газет і 
журналів 35%  респондентів-учителів. 

Серед знань і навичок, найбільш 
необхідних випускникам для успішного 
складання ЗНО, вчителі назвали 
засвоєння програмового матеріалу, 
виконання завдань у тестовій формі, 
обізнаність із процедурою проведення 
ЗНО. 

Переважна більшість учителів-респон-
дентів (94%) вважають, що створили 
оптимальні умови для підготовки учнів, 
але оцінюють ступінь їхньої готовності до 
ЗНО низьким рівнем – 6%, середнім – 71%, 
а достатнім – 23% учителів. 

Серед труднощів і перешкод, що 
відчувають педагоги на етапі підготовки 
учнів до ЗНО, найбільше їх турбує 
байдуже ставлення до результатів з боку 
учнів та їхніх батьків. 
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У дослідженні взяли участь  110 учнів 11 
класів ЗЗСО, 86% із яких планують вступати 
до закладів вищої освіти. 

Як зазначили 39% респонденти, у 
школах, де вони навчаються, активно 
проводиться  підготовка  учнів до ЗНО з 
усіх предметів. Указали на те, що 
підготовка до ЗНО в досліджених 
закладах проводиться лише з окремих 
дисциплін 31% опитаних. Майже третина 
випускників зазначила, що хотіли б у 
позанавчальний час більше уваги 
приділяти відповідній підготовці. 

Зовнішнє незалежне оцінювання має 
низку особливостей. Саме вони можуть 
викликати в учнів певні труднощі ще на 
підготовчому етапі, про що повідомили 
82% респондентів. Причиною хвилювань 
можуть бути психологічні чинники, 
недостатній рівень підготовки з окремих 
предметів, брак часу для підготовки до 
ЗНО. 

Певним засобом психологічної 
підтримки на етапі підготовки учня до ЗНО 
є його участь у пробному тестуванні, під 
час якого випускник потрапляє у ситуацію 
реального випробування. Про це 
зазначили 94% опитаних. Окрім того, на 
думку 78% респондентів, пробне 
тестування уможливлює об’єктивне 
оцінювання рівня підготовки до ЗНО, 
сприяє поліпшенню психологічної 
готовності, удосконалює техніку 
заповнення бланків відповідей, навички 
виконання завдань у тестовій формі.  

Всі учні-респонденти зазначили, що в 
закладах проводиться активна інформа-

ційно-роз’яснювальна робота щодо ЗНО 
2021 року. З інформацією про зовнішнє 
незалежне оцінювання випускники мають 
змогу ознайомитись у куточках ЗНО, що 
знаходяться в закладах, на шкільних 
сайтах, уроках інформатики. Із проце-
дурою, організацією, особливостями 
проведення ЗНО старшокласники 
ознайомлюються під час проведення 
класних годин, тематичних батьківських 
зборів за участю учнів, індивідуальних 
бесідах, психологічних тренінгах.  

Дещо менше половини (47%) 
респондентів-старшокласників повідоми-
ли, що готуються до ЗНО самостійно; 38% 
користуються послугами репетиторів. При 
цьому особливу увагу звертає на себе той 
факт, що лише 22% випускників вистачає 
для підготовки до ЗНО організованого 
повторення на уроках. Лише 7% учнів 
удосконалюють власні знання, відвідуючи 
факультативні та додаткові заняття в 
закладах, у яких навчаються. 

У зв’язку зі складною епідеміо-
логічною ситуацією в Україні значно 
збільшилась кількість випускників (78 %), 
які при підготовці до ЗНО викорис-
товують Інтернет-контент. Серед них 
найбільш відвідуваними учні назвали 
ресурси Освіта.ua та ZNO.ua. Цими 
ресурсами користуються від 60% та 68% 
опитаних. 

Як свідчать  дані самооцінки, рівень 
підготовки учнів до зовнішнього 
незалежного оцінювання та державної 
підсумкової атестації з окремих предметів 
є різним.  
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Найбільш впевнено себе почувають 
учні, які обрали для складання ЗНО з 
біології, адже 54% оцінили свої знання з 
цього предмету на достатньому та 
високому рівні. Майже половина опитаних 
вказала на достатній і високий рівень 

підготовки з української літератури. 
Близько 40% упевненні у своїх знаннях 
української та іноземної мов. Найнижчими 
рівнями випускники досліджених закладів 
оцінили свої знання з історії України, 
математики та фізики. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

К. ДІХНИЧ 

Прийняття Закону України «Про 
освіту» визначає нові вимоги до учителів 
нової української школи: інтегрованість 
змісту освіти на основі ключових 
компетентностей, потрібних для успішної 
самореалізації в суспільстві; упровад-
ження інноваційних методик навчання; 
вмотивований учитель, який має свободу 
творчості і розвивається професійно; 
педагогіка партнерства учня та вчителя; 
наскрізний процес виховання, який 
формує цінності; децентралізація як 
ефективне управління, що надасть школі 
реальну автономію; сучасне освітнє 
середовище, що базується на 
інформаційно-комунікаційних техноло-
гіях. Провідне місце відведено 
дитиноцентризму, ставленню до учнів як 

до суб’єктів навчально-освітньої діяль-
ності і переходу від школи знань до 
школи компетентностей, в якій буде 
дотримано принципу «життя  як навчання 
упродовж життя». Нова школа, як 
свідчить аналіз основних положень 
стандарту, компетентнісно зорієнтована.  
Реалізація Концепції «Нова українська 
школа» вимагає підготовки висококвалі-
фікованих вчителів, які мають високий 
рівень володіння теорією та практикою 
навчання, практичного втілення іннова-
ційного підходу [4]. 

Реформи активно впроваджуються в 
освітній процес і закладів вищої освіти, 
зокрема у фахову підготовку майбут-
нього вчителя початкової школи до 
інноваційної діяльності [2, с.12].  
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Інноваційний підхід до підготовки  
вчителя розкрито у працях І. Богданової, 
І. Дичківської, О.Комар, О. Пєхоти, 
І. Руснак, С. Сисоєвої, О. Шапран і ін. 
Інноваційним технологіям в освіті присвя-
чені дослідження І. Гаврик, О. Комар,  
О. Пометун, С. Сисоєвої, О. Шапран та ін.  
Проблему сучасної професійно-педагогіч-
ної підготовки вчителя початкової школи 
висвітлюють у своїх працях Н. Бібік  
і О. Савченко. 

Як зазначено в «Енциклопедії освіти», 
інновації – це процес творення, запровад-
ження та поширення в освітній практиці 
нових ідей, засобів, педагогічних та 
управлінських технологій, у результаті 
яких підвищуються показники досягнень 
структурних компонентів освіти, відбу-
вається перехід системи до якісно 
інноваційного стану [3, с.338].  

Інноваційні педагогічні технології 
гуманістично спрямованість, належать до 
системи загального наукового та 
педагогічного знання. Вони виникли і 
розвиваються на межі загальної іннова-
тики, методології, теорії та історії 
педагогіки, психології, соціології і теорії 
управління, економіки освіти. Розвиток 
педагогічної інноватики в Україні 
пов'язаний із масовим громадсько-
педагогічним рухом, спричиненим 
суперечностями між суспільними 
потребами щодо розвитку та функціо-
нування навчально-виховних закладів і 
реальним буттям навчально-виховної 
справи [1].  

За І. Дичківською, «інноваційна 
педагогічна діяльність це заснована на 
осмисленні практичного педагогічного 
досвіду цілеспрямована педагогічна 
діяльність, орієнтована на зміну й 
розвиток навчально - виховного процесу з 
метою досягнення вищих результатів, 
одержання нового знання, формування 
якісно іншої педагогічної практики» [1, 
с. 248]. Підготовлений до інноваційної 
педагогічної діяльності вчитель почат-
кових класів повинен мати сформовані 
професійні й особистісні якості, а саме: 
усвідомлювати сенс і цілі освітньої 
діяльності у контексті актуальних 
педагогічних проблем сучасної школи; 

мати осмислену, зрілу педагогічну 
позицію; уміти формулювати освітні цілі з 
предмета, певної методики, досягати й 
оптимально переосмислювати їх під час 
навчання; бути здатним вибудовувати 
цілісну освітню програму, яка б 
враховувала індивідуальний підхід до 
учнів, освітні стандарти, нові педагогічні 
орієнтири; визначати співвіднесення 
сучасної реальності з вимогами 
особистісно-орієнтованої освіти, коригу-
вати освітній простір за критеріями 
інноваційної діяльності; мати здатність 
бачити індивідуальні здібності дітей і 
навчати відповідно до їхніх особливостей; 
уміти продуктивно, нестандартно 
організовувати навчання та виховання, 
тобто забезпечувати творення дітьми 
своїх результатів і, використовуючи 
інноваційні технології, стимулювати їхній 
розвиток; володіти технологіями, 
формами та методами інноваційного 
навчання, які передбачають уміння на 
основі особистого досвіду і мотивів 
вихованців бути співтворцем мети їхньої 
діяльності; навчитися бачити, адекватно 
оцінювати, стимулювати відкриття та 
форми культурного самовираження 
вихованців; уміти аналізувати зміни в 
освітній діяльності, розвитку особистісних 
якостей вихованців; бути здатними до 
особистісного творчого розвитку, 
рефлексивної діяльності, усвідомлювати 
значущості, актуальності власних 
інноваційних пошуків і відкриттів [1, 
с. 280].  

У процесі інноваційної діяльності в 
умовах нової української школи вчителям 
початкових класів важливо дотриму-
ватися академічної свободи, що означає 
самостійність і незалежність учасників 
освітнього процесу, адже професійний 
розвиток педагогічних і науково-
педагогічних працівників неможливий без 
постійної самоосвіти, участі у програмах 
підвищення кваліфікації, конференціях, 
вебінарах. Учителі початкової школи 
мають швидко реагувати на зміни у 
соціально-економічному середовищі, 
адаптувати свою професійну діяльність до 
нових умов. 
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Отже, можна дійти висновку: в умовах 
реалізації Концепції «Нова українська 
школа»  виникла потреба інноваційних 
підходів у професійній підготовці учителів 
початкової школи. Педагог має 
усвідомлювати сенс і цілі освітньої 
діяльності у контексті актуальних 
педагогічних проблем сучасної школи; 
уміти формулювати освітні цілі з 

предмета, певної методики, досягати й 
оптимально переосмислювати їх під час 
навчання; бути здатним вибудовувати 
цілісну освітню програму, яка б 
враховувала індивідуальний підхід до 
учнів, створюючи дитиноцентровану 
систему навчання з особистісним шляхом 
формування предметних і ключових 
компетентностей. 
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НАРОДНА ПЕДАГОГІКА ТА НУШ – ХТО ЗВЕРХУ? 

О. КАЛЕНСЬКА 

Зараз час змін і освіта також не стоїть 
на місці. Уже третій рік в Україні 
втілюється в життя Концепція НУШ. Згідно 
з реформою шкільне життя учнів має 
стати цікавішим, яскравішим, а головне 
дітям не тільки надаватимуть знання, а й 
вчитимуть їх застосовувати на практиці. 
Також під час освітнього процесу учень 
має отримати ряд компетентностей, які 
допоможуть йому побудувати успішне 
життя. Дійсно, ознайомившись із 
переліком вмінь, бачимо позитивні зміни  
в освіті. Але як досягти такого високого 
результату тільки через заохочення, 
зацікавлення, без мотивації (маю на увазі 
оцінки). 

НУШ пропагує формувальне оціню-
вання, коли вчитель оцінок не ставить, а 
загальними фразами підсумовує результат 
роботи здобувача освіти, щоб не 

травмувати його психіку. Маючи вдома 
третьокласницю, яка вчиться за 
Концепцією НУШ, вдома часто чую 
запитання: «А чому нам не ставлять 
оцінок? Я ж працюю…»; від вчителів, своїх 
колег, звучать фрази: «Без оцінки діти не 
хочуть старатися і виконувати складніші 
завдання». Чи дійсно оцінювання може 
«нанести» травму дитячій психіці?!  Кожна 
дитина по-різному зреагує, але ж ми 
розуміємо, що оцінка це результат 
роботи, старання та часу учня, вкладеного 
у навчання. Чого ж дитина, яка гарно 
попрацювала має занижувати свої 
досягнення, а та, яка недопрацювала 
отримує у підсумку те ж старайся чи 
добре. Мабуть, треба шукати золоту 
середину в оцінюванні, а не повністю від 
нього відмовлятися. Бо отримаємо учнів, 
які будуть виконувати тільки легкі та цікаві  
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завдання. І для чого тоді потрібне ЗНО, 
навіщо моніторити знання, рахувати бали, 
якщо оцінка не важлива?! Ще один фактор, 
про який треба пам’ятати: в дорослому 
житті усі ми маємо різне – зарплатню, 
житло, автівки як результат своєї роботи та 
старання. То чи треба зараз робити життя 
учнів солодким, не «травмуючи» оцінками, 
бо потім виявиться, що вона не здатна 
організувати його відповідно своїх бажань. 
Чому ж дітей не заохочувати вже зараз 
працювати на своє майбутнє?!  

Далі хотілося б згадати домашні 
завдання: потрібні вони чи зовсім їх 
скасувати? На мою думку, вдома необхідно 
закріплювати здобуті знання в школі. Чим 
20-30 хвилин згаяного часу зашкодять 
учню…Тепер батькам стало досить складно 
виконувати домашні завдання з дітьми . 
Пояснюю. Бо в школі учень може вільно 
пересуватися класом, виходити за потреби, 
коли ж батьки вдома вимагають 
рівнесенько сидіти і виконувати завдання. 
Дитина опиняється у незрозумілій ситуації: 
у школі можна робити те, що цікава та коли 
заманеться, а вдома маєш слідувати 
правилам. Чому ж така невідповідність? Бо 
все ж, на мою думку, більшість батьків 
притримується принципів народної 
педагогіки, яка навчає людяності, мудрості, 
поваги до старших людей…Тепер же її 
витісняє сучасна освіта, яка недостатньо 
акцентує увагу на формування 
загальнолюдських цінностей. Та, їдучи в 
автобусі, ми ще досі хочемо, щоб діти 
поступалися місцем старшим , віталися до 
знайомих людей… Але молодь, 
«сповідуючи» критичне мислення, не 
розуміє чому має так вчиняти.  

Згідно з НУШ вчитель тільки надає 
освітні послуги. Чи дитина їх візьме повною 
мірою чи ні, питання інше. Народна ж 
педагогіка завжди спиралася на практичні 
потреби людей. Вона виховувала казкою, 
прислів’ям, народною піснею. І це, дійсно, 
давало результати. Чого тільки варта 
«Школа радості» Василя Сухомлинського, 
яка якраз і базувалася на народних 
методах виховання з урахуванням 
тогочасного життя. Діти, яким пощастило 
стати вихованцями видатного педагога, 

вчилися на відмінно, із задоволенням та 
шанували людей, які були з ними поруч. Не 
забував Сухомлинський і про здоров’я 
учнів: турбувався про час перебування на 
свіжому повітрі, харчування, поставу…
Зараз же вчитель може не звертати увагу 
як сидить дитина під час навчання. Учень 
займає ту позу, в якій йому зручно. Хіба він 
цілком усвідомлює наслідки неправильної 
пози? Хіба повністю розуміє, що добре, а 
що погано? Думаю, батьки зі мною 
погодяться, що всі ці звички формуються у 
молодших класах і протягом життя діти 
будуть їм слідувати. 

На мою думку, нова українська школа 
занадто багато уваги приділяє особистості 
дитини, її різнобічності та унікальності. Я не 
говорю про те, що треба знецінювати 
особливості кожного учня. Але, якщо у 
класі тридцять дітей і всі надзвичайно різні, 
мають лідерські якості та хочуть їх 
проявляти, то про толерантність і 
стриманість можна забути. Якраз у цій 
ситуації на допомогу і приходять правила. 
Будь-який психолог скаже, що правила 
мають бути в житті кожної людини та їх 
треба дотримуватися. Тому й дитина має це 
зрозуміти з початкової ланки. Так, іноді ми 
можемо виходити за межі, але це форс-
мажорні обставини.  Також правила мають 
бути гнучкими та простими, зрозумілими 
для всіх. І виходити із класу за найменшої 
потреби, мабуть, зайве. Наприклад, усі 
тридцять учнів захотіли попити, поїсти, 
зателефонувати мамі, бабусі і вчитель має 
їх спокійно відпускати? Не забуваємо і про 
відповідальність, яку несе педагог за кожну 
дитину, поки вона десь ходить. 

То чи варто так швидко забувати 
народні методи виховання і «перевзу-
ватися» в нову сучасну освіту?! Чи все ж 
треба узагальнити, поєднати народні 
традиції із сучасними вимогами життя. На 
мою думку, кожен народ має враховувати 
в освітній реформі свою національну 
унікальність і не треба її губити, а тільки 
осучаснювати та продовжувати багаторічні 
традиції. Я вважаю, що освітній процес 
повинен здійснюватися системно, цілісно й 
комплексно, впроваджуючи і потреби 
життя, і народу мудрість. Тоді у підсумку  
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отримаємо випускника, який буде володіти 
компетентностями, необхідними для сучас-

ного життя і не втратить людяності, без якої 
це успішне життя побудувати неможливо. 
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ВИЯВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА ОБДАРОВАНИХ  

УЧНІВ ДО УЧАСТІ В І ТА ІІ ЕТАПАХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  

УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕН ДАЦІЇ  

В. КАРПУША 

Всеукраїнська учнівська олімпіада з 
фізики є однією з традиційних і 
добровільних форм роботи з обдарова-
ними та здібними учнями в галузі фізики. 
Метою її проведення є пропаганда 
природничо-наукових знань, забезпечення 
оптимальних умов для всебічного розвитку 
обдарованої молоді. 

Документом, що визначає мету, 
завдання, структуру, технологію проведен-
ня Всеукраїнських олімпіад, є Положення 
про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 
турніри, конкурси з навчальних предметів, 
конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 
конкурси фахової майстерності, затвердже-
не наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 22.09.2011 
№ 1099 «Про затвердження Положення про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

захисти науково-дослідницьких робіт, 
олімпіади зі спеціальних дисциплін та 
конкурси фахової майстерності».  

Наказом Міністерства освіти і науки від 
11.11.2020 №1398 «Про внесення зміни до 

Положення про Всеукраїнські олімпіади, 
турніри, конкурси з навчальних предметів, 
конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 
конкурси фахової майстерності» до пункту 
1.2 розділу І «Положення про Всеукраїнські 
учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 
навчальних предметів, конкурси-захисти 
науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 
спеціальних дисциплін та конкурси фахової 
майстерності» унесено абзац «Всеукраїн-
ські учнівські олімпіади з навчальних 
предметів, турніри, олімпіади зі спеціальних 
дисциплін та конкурси фахової 
майстерності не проводяться під час 
надзвичайних ситуацій природного та 
техногенного походження, карантину, 
запровадження протиепідемічних заходів 
та інших обставин, які об’єктивно 
унеможливлюють їх проведення (далі – 
надзвичайні обставини). Під час дії 
надзвичайних обставин Всеукраїнські 
учнівські конкурси з навчальних дисциплін 
та конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт можуть проводитися винятково у 
заочній (дистанційній) формі».  

http://mon.gov.ua/activity/ducation/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
http://mon.gov.ua/activity/ducation/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
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Відповідно до Положення Всеукраїн-
ська учнівська олімпіада з фізики 
проводиться для учнів 7-11 класів та 
передбачає чотири етапи змагань з 

льних задач, пояснення демонстраційних 
дослідів у очній або дистанційній формах. 

Акцентуємо увагу, що І-ІІ етапи 
олімпіади є надзвичайно важливими, 
оскільки саме під час цих етапів 
проявляється результативність роботи 
вчителя фізики з виявлення інтелектуально 
обдарованих учнів.  

Виявлення дітей з ознаками обдарова-
ності досить складний і тривалий процес, 
адже не завжди можна помітити 
обдарованість за допомогою якогось 
одноразового тестування. Конкретні 
психометричні тестові методики для 
виявлення обдарованих дітей не дають 
повної картини розвитку дитини й 
упевненості в надійності оцінки 
обдарованості. Окрім того, трапляються 
випадки, коли обдарованість не 
виявляється «сама по собі», а лише в 
нетиповій замаскованій формі [3]. 
Оточуючі, як правило, не помічають таку 
приховану обдарованість, що призводить 
до помилкових висновків про відсутність 
обдарованості в учня та її 
«неперспективність», залишаючи дитину 
без необхідної підтримки та допомоги. 

Варто зазначити, що для виявлення 
обдарованості до занять фізикою 
необхідно здійснювати аналіз даних рівня 
навчальних досягнень учнів з навчального 
предмету «Фізика» та результатів 
спостереження за діяльністю учнів під час 
уроків та в позаурочний час. 

Спостерігаючи за діяльністю учня, 
доцільно виокремлювати певні характе-
ристики проявів обдарованості.  

Обдарована дитина [9]: 
– багато знає про фізичні явища, наукові 

та технічні проблеми, наслідки 
використання явищ, про які її однолітки 
не знають і не здогадуються; 

– швидко, без спеціального заучування, 
запам’ятовує прочитане або прослу-
хане, не витрачає багато часу на 
повторення того, що треба запам'ятати; 

– швидкими темпами просувається у 
вивченні нового навчального матеріалу; 

– легко формує образи абстрактних 
фізичних понять і встановлює 
асоціативні зв’язки між образами й 
реальними об’єктами; 

– уміє розмірковувати, використовуючи 
фізичні поняття; 

– лаконічно й логічно формулює власну 
думку, не плутається в думках; 

– добре встановлює зв'язки між 
властивостями фізичних явищ, причин-
ною та наслідком фізичним процесах; 

– висуває оригінальні гіпотези для 
пояснення фізичних ситуацій і пропонує 
несподівані рішення; 

– здатна побачити невизначеність в умові 
задачі й здійснити її аналіз з 
урахуванням різних умов протікання 
явищ; 

– здатна запропонувати алгоритм 
вирішення нової задачі; 

– спостережлива, сприйнятлива, швидко 
реагує на все нове й несподіване; 

– здатна приймати адекватні рішення, що 
відповідають поставленій меті навчаль-
ної діяльності; 

– використовує знання в практичних, 
повсякденних ситуаціях; 

– на віру не сприймає готові знання та 
намагається самостійно їх перевірити; 

– розв’язує складні задачі, що потре-
бують розумового зусилля; 

– має різнобічні інтереси та задає 
дорослим дуже багато питань; 

– іноді сумує на уроках фізики, тому що 
навчальний матеріал вже добре 
відомий з науково-популярної літера-
тури, розповідей дорослих. 

Якщо учень має схильність до нових, 
оригінальних ідей, але соромиться її 
демонструвати, намагається її не 
проявляти, рекомендуємо у такому 
випадку підбадьорювати дитину, заохочу-
вати її добрим словом, дією. 

Аналізуючи дані рівня навчальних 
досягнень обдарованих учнів з навчаль-
ного предмету «Фізика», необхідно 
враховувати, що ранній розвиток дитини 
зумовлює випередження швидкості 
їхнього мислення в порівнянні з швидкістю  
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письма [2]. Це призводить до того, що 
письмові роботи учня можуть бути 
оформлені хаотично й неохайно, мати 
незавершений вигляд. Оцінюючи письмові 
роботи з фізики, необхідно надавати 
перевагу думкам учня щодо аналізу 
фізичної ситуації, способів вирішення 
пробного завдання, а не дотримання 
загальних вимог до оформлення роботи. 

У деяких випадках дитина може 
повністю відмовитися від фіксації своїх 
думок, тому у процесі виявлення 
обдарованої дитини необхідно створювати 
умови для усних відповідей учня, а в 
процесі розвитку обдарованості формувати 
таку особисту якість дитини, як уміння 
письмово аргументувати власні думки, 
зокрема, під час виконання завдань 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
фізики. 

Проведення І етапу олімпіади – це 
наступний крок у виявленні обдарованих 
учнів та відборі їх для участі в ІІ етапі. Для 
його проведення вчителю доцільно 
розробляти завдання з урахуванням 
багаторічної практики участі учнів закладу 
освіти в ІІ етапі та вимог до їх участі. Тексти 
завдань мають містити задачі різних типів і 
різних рівнів складності, охоплювати увесь 
обсяг навчального матеріалу, яким 
володіють учні на момент проведення 
змагання. 

Акцентуємо увагу, що результативність 
участі учнів у олімпіадах різних етапів 
залежить від різноманітності ситуацій 
використання та поєднання вчителем 
стратегій навчання обдарованих учнів, 
спрямованих на формування додаткових 
навичок вирішення широкого спектру 
проблем, ознайомлюють зі значно 
складнішими процесами пізнання 
навколишнього світу. В навчанні 
обдарованих учнів застосовуються чотири 
стратегії: прискорення, поглиблення, 
збагачення, проблематизація [7]. Урахо-
вуючи те, що в межах уроків фізики учитель 
орієнтується на навчання учнів з 
«середніми» здібностями та може активно 
застосовувати лише стратегію проблем-
ного навчання, то однією з важливих 
складових системи роботи з обдарованими 

учнями передбачається планування 
заходів, які створюють умови для реалізації 
інших стратегій, таких як поглиблення, 
збагачення та прискорення.  

В умовах закладу загальної середньої 
освіти стратегії поглиблення та збагачення 
реалізуються під час проведення 
факультативних занять з фізики, індивідуа-
льних занять з підготовки учнів до участі в 
олімпіадах.  

Складніше реалізувати стратегію 
прискорення, оскільки темп вивчення 
навчального матеріалу одночасно всім 
класом визначається середнім рівнем 
підготовленості учнів усього класу, а не 
інтересами одного чи двох обдарованих 
дітей. Практика навчання обдарованих у 
закладах загальної середньої освіти України 
свідчить, що стратегія прискорення 
реалізується в умовах своєрідного 
поєднання учнів різних вікових груп. 
Наприклад, для участі навчального закладу 
в Всеукраїнських турнірах юних фізиків, 
юних винахідників і раціоналізаторів 
формуються команди з резервом, до 
складу яких входять школярі 8-11 класів. Під 
час підготовки до турнірів учні молодших 
класів ознайомлюються з навчальним 
матеріалом відповідних програм з фізики 
для старшокласників, спілкування з якими 
допомагає їм швидшими темпами 
оволодіти цим матеріалом, а учителю – 
керувати самостійним навчанням і 
спрямовувати роботу на формування 
цілісного уявлення про фізичні явища та 
процеси. Саме учасники Всеукраїнських 
учнівських турнірів мають призові місця на 
всіх етапах Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з фізики. 

Важливим чинником забезпечення 
щорічної результативної участі учнів в 
олімпіаді є системна робота вчителя, 
спрямована на розвиток здібностей дитини 
з фізики. Орієнтуючись на запропоновані 
прояви характеристик обдарованості, 
рекомендуємо під час проведення уроків 
фізики: 
– пропонувати навчальний матеріал з 

домінуванням розвивальних завдань і з 
його мінімальною інформаційною 
насиченістю; 
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– створювати проблемні ситуації; 
– орієнтуватися на інтелектуальну 

ініціативу дітей, їхнє бажання знайти 
самостійний шлях розв’язання фізичної 
навчальної проблеми. 
Також важливою є індивідуальна 

робота з обдарованими здобувачами 
освіти, яка підтримує рівновагу між 
інтелектом і уявою, аналітичним опрацю-
ванням відомого і мотивацією до пізнання 
невідомого, створює умови для 
поглибленого навчання. Вибудовуючи 
програму індивідуальної роботи, доречно, 
по-перше, уводити в практичну складову 
навчальної діяльності обдарованих учнів 
самостійне або групове виконання 
винахідницьких завдань, сприяти їх 
домінуванню.  

По-друге, ознайомлювати із суміжними 
галузями знань, опосередковано пов’яза-
них з фізикою, що розвиває ерудицію, 
стимулює виникнення асоціацій, формує 
мислення за аналогією [10].  

По-третє, пропонувати домашні 
експериментальні завдання, навчальні 
проєкти з поєднанням теоретичних та 
експериментальних методів дослідження 
фізичних явищ.  
І традиційно, у-четвертих, мотивувати на 
розв’язування складних або нестандартних 
теоретичних задач з фізики, ознайомлювати 
з окремими методами їх розв’язання, 
консультувати в разі виникнення труднощів. 
Передумовою успішної роботи з підготовки 
учнів до участі в олімпіаді, починаючи з ІІ 
етапу, є високий рівень фахової підготовки 
вчителя та накопичений ним досвід з 
розв’язування задач. Рекомендуємо 
опрацювати джерела, у яких автори завдань 
IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
фізики здійснюють детальний аналіз 
застосування різних теоретичних методів з 
фізики, пропонують підходи, які дозволяють 
замінювати складні й невідомі учням закладів 
загальної середньої освіти математичні 
методи під час розв’язування задач:  
– Орлянський О.Ю Ізопроцеси в 

олімпіадних задачах // Фізика в школах 
України. 2012. №13-14. С. 58-63; 

– Орлянський О.Ю Поверхово про 
поверхневий натяг // Фізика в школах 

України. 2013. №23-24. С. 24-30; 
– Орлянський О.Ю Ізопроцеси в олімпіад-

них задачах // Фізика в школах України. 
2014. №11-12. С. 23-29; 

– Орлянський О.Ю. Пошук екстремуму без 
похідної // Фізика в школах України. 2014. 
№13-14. С. 69-72; 

– Орлянский О.Ю. Геометрическая оптика и 
фальсификации. // Фізика в школах 
України. 2015. №5-6. С. 2-10; 

– Соколов Є.П. Кінематика відрізка // Фізика 
в школах України. 2015. №1-2. С. 10-16. 

Важливою складовою професійної компе-
тентності вчителя є уміння здійснювати 
прогностичний аналіз з передбачення 
тенденцій появи нових задачних ситуацій, 
орієнтування в способах їх розв’язування. З 
метою розвитку власних прогностичних 
компетенцій рекомендуємо ознайом-
люватися з розв’язками авторських задач IV 
етапу олімпіади та трансформувати їх на 
більш простий рівень складності. Умови 
завдань IV етапу олімпіади з фізики останніх 
років опубліковано в таких джерелах: 
– Кремінський Б.Г. LVI Всеукраїнська учнів-

ська олімпіада з фізики (м. Херсон, 2019 
р.) // Фізика в школах України. 2019. №9-10. 
С. 3-32; 

– Кремінський Б.Г. LV Всеукраїнська учнів-
ська олімпіада з фізики (м. Суми, 2018 р.) // 
Фізика в школах України. 2018. №9-10. С. 3-
19; 

– Кремінський Б.Г. LIV Всеукраїнська учнів-
ська олімпіада з фізики (м. Кривий Ріг, 
2017 р.) // Фізика в школах України. 2017. 
№9-10. С. 42-60; 

– Кремінський Б.Г. LIV Всеукраїнська учнів-
ська олімпіада з фізики (м. Івано-
Франківськ, 2016 р.) // Фізика в школах 
України. 2016. №9-10. С. 39-63; 

– Кремінський Б.Г. LI Всеукраїнська учнів-
ська олімпіада з фізики  (м. Суми, 2014 
р.) // Фізика в школах України. 2014. №9-10. 
С. 58-79; 

– Орлянський О.Ю. Олімпіада з фізики // 
Фізика в школах України». 2016. №9-10. С. 
32-41; 

– Орлянський О.Ю. Районні олімпіади з 
фізики в Дніпропетровській області. 
Фізика в школах України. 2014. №9-10. С. 
52-57. 
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Підготовка до Всеукраїнської учнівської 
олімпіади починається з повторення та 
систематизації теоретичного матеріалу 
різних розділів освітніх програм з фізики 
відповідно до класу навчання з урахуван-
ням попередньо вивченого матеріалу. 
Доречно розпочати з більш детального 
розгляду ситуацій, з якими учні вже 
ознайомилися. Наприклад, під час вивчення 
особливостей сили тертя не завжди 
акцентується увага на природі сили тяги 
автомобіля, й в учнів формується хибне 
уявлення про неї як сили, обумовленою 
конструкцією машини, а не як сили, що є 
результатом взаємодії тіл. Детальний аналіз 
цієї ситуації дозволяє повторити знання з 
кінематики обертального руху, закони 
Ньютона, скоректувати знання учнів від 
формальних уявлень про явище до його 
глибинного розуміння. Якісний аналіз 
конкретних фізичних ситуацій надає 
інформацію про прогалини в знаннях учнів і 
допомагає вибудувати систему задач 
різних рівнів складності, які розкривають 
наслідки використання проаналізованої 
ситуації.  

Наприклад, після аналізу кінематики 
руху колеса автомобіля можна запропо-
нувати таку задачу [6]. 

Автомобіль рухається по горизон-
тальній дорозі з швидкістю 72 км/год. У 
протекторі шини застряв камінець, який 
потім злітає з шини в точці А (на рисунку 1 – 
крапка жовтого кольору). Радіус-вектор 
точки А спрямований під кутом 300 до 
вертикалі. Визначте відстань по горизонталі 
до точки падіння камінця на дорогу.  

Розв’язання цієї задачі передбачає 

застосування стандартних теоретичних 
методів, але ускладнене тим, що учень 
знаходить спільні фізичні величини, за 
допомогою яких здійснюється перехід від 
аналізу одного явища до іншого. 

Завдання ІІ етапу, окрім теоретичних 
розрахункових та якісних задач, можуть 
містити експериментальні задачі з фізики. 
Експериментальні задачі – це задачі, 
постановка та розв'язування яких 
органічно пов'язані з експериментом 
(складанням експериментальної установки, 
відтворенням фізичного явища, спостере-
женням за фізичними процесами, 
вимірюванням фізичних величин). Це 
завжди творчі задачі, тобто такі, які не 
мають відомого алгоритму розв’язування. 

На відміну від теоретичних задач, які 
мають чітко сформульовані вимогу та 
умову, задачі з описом фізичної ситуації, 
вказівками щодо її моделювання, умови 
експериментальних задач обмежуються 
лише вимогами та переліком обладнання, 
необхідного для відтворення фізичних 
процесів під час постановки експериментів. 
Завдяки цьому, на нашу думку, 
експериментальна задача є задачею з 
невизначеними умовами. Ця особливість 
наближає учня до самостійної постановки, 
складання та розв’язування задачі на 
прикладі реальної ситуації [5]. 

Особливо складним є висунення ідей 
щодо можливих способів розв’язування 
задачі та переформулювання її в задачу з 
чіткими умовами, адже цей процес є 
багатокомпонентною діяльністю. Рекомен-
дуємо здійснювати низку простих дій з 
аналізу умови, які сприятимуть пошуку 
способів розв’язання задачі. По-перше, 
необхідно визначити фізичні величини, які 
можна виміряти за допомогою наявного 
обладнання. По-друге, зробити аналіз 
можливих теоретичних способів визначен-
ня величини, яка зазначена у вимозі, з 
величинами, які вимірюються наявними 
приладами. По-третє, передбачити фізичні 
явища, параметри яких можна виміряти 
наявним обладнанням. Саме інформація, 
отримана в результаті такого аналізу, 
допоможе переформулювати та конкрети-
зувати зміст задачі. 

Рис. 1. Зображення положення камінця  
у шині колеса автомобіля 
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Розглянемо реалізацію цих простих дій 
на прикладі перетворення умови задачі 
такого змісту: «Визначте площу стола. 
Обладнання: секундомір, котушка ниток». 

Для пошуку ідей розв’язку й 
переформулювання задачі в задачу з 
чіткими умовами: 
– обираємо годинник як прилад для 

вимірювання часу; 
– оцінюємо, що площу стола можна 

визначити як добуток довжин його 
сторін, для вимірювання яких необхідно 
підібрати певний спосіб з використан-
ням годинника; 

– висуваємо ідеї, що довжина – це 
величина шляху рухомого тіла або 
довжина нитки математичного 
маятника; 

– оцінивши кожну ідею, приходимо до 
висновку, що котушку ниток 
найпростіше використати в експери-
менті для побудови математичного 
маятника. 
Задача з нечіткими умовами набуває 

більш чіткого формулювання: «Визначте 
площу стола, використовуючи значення 
довжини математичного маятника, 
сконструйованого з котушки ниток». 

Рекомендуємо під час підготовки учнів 
до участі в олімпіаді з метою розвитку 
уміння висувати ідеї щодо можливих 
способів розв'язування експеримен-
тальних задач використовувати «банк ідей» 
– упорядковану систему експеримен-
тальних задач, які потребують відповіді на 
запитання «Як зробити?», «Як визначити?». 
Задачі доцільно впорядковувати за 
фізичними величинами, що потребують 
вимірювання. 

Складовими «банку ідей» можуть бути 
також задачі, які демонструють різні 
способи їх розв'язування за однакової 
вимоги, але різного запропонованого 
обладнання. 

Наприклад, задача «Визначити, з якою 
швидкістю штовхнули з горизонтальної 
кришки стола кульку, якщо вона впала на 
певній відстані від його підніжжя.» [4]. 
Якщо надати кульку та вимірювальну 
стрічку, то задача теоретично розв’я-
зується з застосуванням рівнянь руху тіла 

кинутого горизонтально, а для отримання 
відповіді додатково вимірюються висота 
столу та відстань від його підніжжя до місця 
падіння кульки. Якщо надати гумову кульку 
з отвором, нитку та секундомір, то 
розв’язок задачі доповниться теоретичним 
обгрунтуванням визначення висоти стола 
та відстані від підніжжя стола до місця 
падіння кульки як довжин маятників з 
різними періодами коливань і вимірю-
ванням кількості коливань цих маятників за 
певний час. 

Важливими уміннями розв’язування 
експериментальних задач є: 
– теоретичне обгрунтування способу 

розв’язання задачі; 
– створення установки та опис її 

функціонування; 
– вимірювання фізичних величин; 
– обробка даних експерименту. 

Дослідження процесу розв’язування 
експериментальних задач констатувало, що 
складність теоретичного обгрунтування 
способу розв’язання задачі обумовлюється 
проблемами переносу математичних знань 
на експериментальну діяльність з фізики [1]. 
Зважаючи на це, важливою складовою 
підготовки учнів до участі в олімпіаді є 
цілеспрямована математична підготовка, 
яка передбачає ознайомлення з методами 
наближених обчислень, побудови та 
перетворення графіків, методів оцінки 
похибок результатів вимірювань. 

На відміну від ІІІ та ІV етапів 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
фізики, де учням надається обладнання для 
проведення експериментів, оргкомітети ІІ 
етапу не можуть передбачити перелік 
обладнання, необхідного для виконання 
експериментального завдання. Тому 
автори експериментальних задач ІІ етапу 
обмежуються вимогами щодо опису 
окремих етапів пошуку невідомої величини, 
зазначеної у вимозі.  

Наприклад, задача може містити 

ності викладу розв’язку завдання: 
1) опис та теоретичне обгрунтування 

методу визначення невідомої фізичної 
величини; 
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2. опис схеми експериментальної установки 
та методика вимірювання необхідних 
фізичних величин; 

3. обґрунтування причин нехтування 
іншими фізичними величинами; 

4. пропозиції щодо удосконалення 
експерименту. 
Безумовно, робота з підготовки учнів до 

олімпіади не зводиться лише до розгляду 
завдань, запропонованих учителем. 
Олімпіада – це нетипова для учня подія, яка 
викликає психічне збудження та напру-
ження, а очікування її – тривогу. Участь в 
олімпіаді – це випробування на 
стресостійкість і здатність до мобілізації 
резервів організму. Одні діти можуть 
сконцентруватися, подолати хвилювання та 
швидко мислити в екстремальних умовах з 
обмеженням часу, а інші – орієнтовані на 
тривале обдумування завдань, і стресова 
ситуація може загальмувати швидкість 
мислення.  

Підготовка обдарованої дитини до 
участі в олімпіаді має супроводжуватися 
формуванням певних навичок з 
усвідомлення та подолання стану тривоги, 
опанування хвилюванням, виробленням 
навичок, що призводять до підвищення 
результативності діяльності та створення 
«запасу міцності» [11]. 

Протистояти дії стресових факторів 
допомагають [8]: 
– фізичні тренування та релаксація; 
– поєднання релаксації з прийомами 

самонавіювання (створення установок, 
які впливають на механізми психіки, 
тверджень про можливість успіху, 
виражених від першої особи в 
теперішньому часі); 

– оволодіння прийомами контролю 
дихання (для недопущення надмірної 
емоційної реакції та хвилювання), 
саморегуляції емоційного стану через 
активність, залучення уяви, розподілу 
уваги. 
Також доречно ознайомити учнів з 

процедурою проведення олімпіади, як для 
зменшення хвилювання, налашту-вання на 
виконання завдань, так і розуміння та не 
допущення порушення умов змагання. 

Особливо це важливо під час 
проведення ІІ етапу в дистанційному 
форматі, коли учасники олімпіади 
виконують завдання в домашніх умовах. 
Учень має володіти навичками: 
– роботи з електронною поштою; 
– підключення до сервісів, обраних 

оргкомітетом для проведення олімпіа-
ди;  

– підтримання відеозв’язку для контролю 
за умовами виконання завдань та 
спілкування з членами журі та оргкомі-
тету;  

– фіксації рукописних текстів для перетво-
рення їх у документи на  електронних 
носіях (фотографування, сканування та 
збереження в PDF-форматі). 
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УПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНИХ  

ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ХОРЕОГРАФІЇ  

У ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

В. ЛЕВЕНЕЦЬ, 

Т. СЄРИХ 

Сучасний етап розвитку хореографіч-
ного мистецтва й освіти позначений 
поглибленням вивчення закономірностей 
формування мистецтва танцю. Нині 
організація діяльності хореографічних 
колективів має спиратися на науково-
методичні здобутки педагогів-науковців, 
систему та досвід видатних педагогів 
хореографії, закони психології та 
педагогіки в цілому. Зміна основних вимог 
до організації освітнього процесу в 
закладах освіти, серед яких і заклади 
позашкільної освіти, вимагає від педагогів-
хореографів якісно нового рівня 
підготовленості з акцентом на врахування 
досягнень науки та передового досвіду 
роботи. 

З’ясуванню синтетичної природи 
танцю на практично-виконавському рівні 
присвячено низку досліджень (К. Балог, 

Є. Васильєва, В. Верховинець, К. Гойлезов-
ський та ін.), як і на рівні теоретико-
методичному (К. Василенко, Г. Доброво-
льська, Ю. Станішевський, А. Гуменюк, 
А. Ваганова, М. Тарасов, Н. Іванівський, 
М. Васильєва-Рождественська та ін.).  

Хореографія як вид мистецтва 
вирізняється своїми специфічними характе-
ристиками, що і визначає особливості 
професійної діяльності педагога-хореог-
рафа, основні вимоги до організації роботи 
на заняттях хореографії. Для педагога-
хореографа важливі не лише знання свого 
предмета, а й певний обсяг знань із 
загальної педагогіки, вікової педагогіки, 
анатомії людини, музичного мистецтва та 
вміння аналізувати душевний стан 
вихованців, що вимагає обізнаності з 
питань психології. На шкільних уроках 
хореографії основне завдання вбачається  
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не стільки в тому, аби навчити дітей 
танцювати, скільки в тому, щоб зберегти і 
розвинути природну рухливість суглобів і 
еластичність зв’язок. На хореографічних 
заняттях у закладі позашкільної освіти 
пріоритетним є формування початкових 
умінь і навичок вихованців, розкриття та 
розвиток їхнього творчого потенціалу у 
процесі музично-хореографічної діяльності. 
Якість будь-якого освітнього процесу, в 
тому числі і в закладах позашкільної освіти, 
залежить від урахування основних, 
керівних положень теорії навчання – 
дидактичних принципів. Вони є науково-
педагогічною основою будь-якого 
освітнього процесу, відображаючи його 
загальнодидактичні особливості та 
специфічні характеристики. 

Окреслимо сутність поняття «принципи 
навчання» з метою подальшого визначення 
загальнодидактичних принципів роботи в 
хореографічному колективі. В «Українсь-
кому педагогічному словнику» принципи 
навчання визначені як основні вихідні 
положення теорії навчання. Вітчизняна 
педагогічна наука розкриває систему 
дидактичних принципів, виходячи з 
наукового розуміння суті виховання й 
навчання. За С. Гончаренком, ця система 
ґрунтується на таких принципах: зв’язку 
змісту й методів навчання з національною 
культурою і традиціями, виховуючого 
характеру навчання, науковості, систе-
матичності, наступності, свідомості й 
активності учнів, наочності, доступності, 
індивідуалізації процесу навчання, 
уважного вивчення інтересів, здібностей, 
нахилів кожного учня [3]. С. Мартиненко та 
Л. Хоружна принцип визначають як 
«основні ідеї, правила чи вимоги 
діяльності», а принцип навчання як «вихідні 
положення теорії навчання, які випливають 
із законів і закономірностей його 
організації» [8]. А. Кузьмінський і 
В. Омеляненко це поняття дефініціюють як 
«основоположні ідеї, вихідні положення, які 
визначають зміст, форми та методи 
навчальної роботи відповідно до мети 
виховання та закономірностей процесу 
навчання» [6].  

Зазначені дефініції поняття «принципи 

навчання», аналіз дослідження з методики 
хореографії Л. Бондаренко [1], [2] 
допомогли визначити загальнодидактичні 
принципи на заняттях хореографії у закладі 
позашкільної освіти. З огляду на зазначені 
джерела, до загальнодидактичних 
принципів роботи на заняттях хореографії у 
закладі позашкільної освіти віднесено такі: 
систематичності, послідовності та 
наступності; наочності; активності і 
самостійності; доступності; міцності 
засвоєння знань, умінь і навичок; єдності 
теорії та практики; емоційності. Розглянемо 
докладніше кожен із зазначених принципів, 
враховуючи їх практичне застосування на 
заняттях хореографії школи раннього 
розвитку дитини «Малюк» Сумського 
Палацу дітей та юнацтва.  

Принцип систематичності, послідов-
ності та наступності передбачає 
засвоєння знань, умінь і навичок у певному 
логічному зв’язку, а їх сукупність повинна 
становити систему як цілісне утворення. 
Принцип систематичності, послідовності та 
наступності – це безперервність, строгість і 
класична правильність усього освітнього 
процесу. Тільки за умов поступового 
ускладнення педагогічних завдань можна 
домогтися міцних знань та умінь, придбати 
необхідні практичні навички [5]. Так, 
вивченню танцю «Весела полька» передує 
оволодіння основними елементами танцю 
крок-підскок і крок-галоп. Підскоки діти 
починають вивчати з кроку по колу з 
високим підійманням коліна та фіксацією 
носка біля коліна опорної ноги. Наступний 
етап – обличчям до станку вивчення пасе по 
VI позиції ніг. І заключний – підскоки за 
діагоналлю по одному та у парі. Галоп 
починають з ознайомлення приставного 
кроку по колу. Потім переходять до 
вивчення галопу за діагоналлю по одному 
та в парі.  

Під час розкриття теми «Танцювальна 
імпровізація» вихованцям запропоновано 
творчі завдання «Квіти на галявині», «Осіння 
фантазія», «Зима», «Зимові пригоди». На 
початковому етапі відбувається ознайом-
лення з назвою та первинний показ руху 
педагогом, аналіз музичного супроводу, 
образне  порівняння,  пояснення  тощо.  На  
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етапі удосконалення – введення засвоєного 
руху до дитячої імпровізації, творча 
інтерпретація руху тощо. 

Наголошуємо, що принцип систематич-
ності, послідовності та наступності 
передбачає плановість організації хореог-
рафічних занять, виключає випадковість в 
організації заходів. Робота має бути чітко 
та послідовно організованою, оскільки 
заняття, побудоване на імпровізації, рідко 
буває вдалим. Водночас треба пам’ятати, 
що заняття не варто позбавляти 
імпровізаційних елементів, так як робота з 
дітьми завжди супроводжується нестан-
дартними ситуаціями та унеможливлює 
схематизм, вимагає творчого підходу.  

Принцип наочності в хореографії 

ності заняття та успішності в досягненні 
дітьми високого результату. Специфіка 
роботи на заняттях хореографії передбачає 
реалізацію принципу наочності не 
ілюстративно, а шляхом безпосереднього 
сприйняття. Такою наочністю, що сприяє 
результативності освітнього процесу в 
діяльності педагога-хореографа, є екран, 
LCD-телевізор, мультимедійні пристрої, 
портативна колонка тощо.  

Прикладом упровадження зазначеного 
вище принципу на хореографічних заняттях 
у закладі позашкільної освіти є:  

- перегляд відео з циклу «Навчаємось 
вдома» на YouTube каналі (https://
www.youtube.com/channel/
UC7AtpXYlKzz_gW3ega7qOXg) та перегляд 
відеоматеріалів хореографічних колек-
тивів; зокрема, перед вивченням 
танцювальних етюдів, під час розучування 
вправ класичного танцю біля станка 
вихованцям пропонується перегляд 
навчальних фільмів і відео уроків з 
класичного танцю: (фільм «Методика 
класичного танцю» (1946 р.), відеома-
теріали балетної студії І. Мельничук, школи 
класичного балету (м. Черкаси); вивченню 
танців різного характеру та напряму 
передує перегляд виступів професійних і 
аматорських танцювальних колективів 
(Національний заслужений академічний 
ансамбль танцю України імені П. Вірського, 
Національний заслужений академічний 

український народний хор України імені 
Г. Верьовки, танцювальний колектив 
«Веселка» Косівщинської дитячої школи 
мистецтв); 

- застосування ілюстративної наочності; 
так, вивчення українського, циганського, 
білоруського танців здійснюється через 
прослуховування музичного матеріалу, 
демонстрацію карток із зображенням 
традиційного костюму; під час упровад-
ження музичних ігор використано 
демонстраційний матеріал «Живі 
картинки», «Відгадай рух», «Віночок»; 
вивченню теми «Ритмічно-танцювальні 
вправи» передує застосування дидактичних 
карток з загадками та ребусами; 
ознайомлення з темою «Вправи класичного 
танцю біля станка» відбувається із 
використанням схематичної наочності 
зображення положення рук і позицій ніг.  

Однією з умов досягнення успіху в 
хореографічній діяльності вважаємо 
активність і самостійність вихованців, в 
основі якої покладена змістовна мотивація. 
Принцип активності на заняттях 
хореографії полягає в тому, що для 
кожного педагога у своїй роботі важливо 
реалізувати творчий потенціал вихованців. 
В. Карпенко наголошує, що однією з 
найяскравіших якостей особистості є 
активність. Вона може бути різною: 
свідомою, хаотичною, наслідувальною. 
Найціннішою є свідома активність, оскільки 
вона вказує на досягнення результатів [5]. 
О. Мартиненко поряд із принципом 
активності наголошує на принципі 
самостійності особистості та наполягає на 
«забезпеченні психолого-педагогічної 
атмосфери, яка сприяє виявленню, 
розвитку і реалізації пізнавальної самостій-
ності, творчої активності, прояву 
обдарованості і таланту» [7,с. 70]. 
Стимулюванню активності, прагненню до 
самовираження сприяють музично-
танцювальні ігри («Успіх», «Веселий бубон», 
«Дзеркало»). Завдання на створення 
власних етюдів («Магазин іграшок», 
«Зимові візерунки», «Слово – дія») вчать 
дітей самостійності та впевненості. Музична 
гра «Я сьогодні вчитель» допомагає 
розвивати свідомість і грамотне оволодіння  

https://www.youtube.com/channel/UC7AtpXYlKzz_gW3ega7qOXg
https://www.youtube.com/channel/UC7AtpXYlKzz_gW3ega7qOXg
https://www.youtube.com/channel/UC7AtpXYlKzz_gW3ega7qOXg
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емоціями. Наголошуємо на важливості 
принципу активності та самостійності, 
оскільки лише активна особистість досягає 
високих результатів. Кінцевий результат 
заняття залежить від самостійності й 
наполегливості кожного його учасника. 

Дотримання принципу доступності, 
який вважається надзвичайно важливим на 
заняттях хореографії, передбачає 
врахування рівня підготовки вихованців, 
їхніх індивідуальних особливостей. Цей 
принцип у хореографії розглядається в 
фізіологічному та психологічному аспектах. 
Відповідно до навчальної програми з 
позашкільної освіти школи раннього 
розвитку дитини «Малюк» «Світ танцю 
дошкільника», всі блоки розроблено згідно 
з віковими, анатомічними та психоло-
гічними особливостями дітей. Принцип 
доступності реалізується шляхом розучу-
вання вправ і рухів поетапно, поступово 
методом фіксації окремих положень, етапів 
руху, які спочатку відпрацьовуються 
окремо, оскільки складні рухи завжди 
вимагають додаткових допоміжних вправ. 
Так, вивченню елементу «присядка» 
передують рухи пересування по колу 
кроком у глибокому присіданні та рух 
«м’ячики». Перед вивченням елементу 
«вірьовочка» вихованці опановують вправу 
пасе обличчям до станку та підготовку до 
«вірьовочки». Для розвитку творчої 
імпровізації й образного мислення на 
занятті використовуємо ігрові завдання, 
зміст і образи яких доступні та зрозумілі 
дітям дошкільного віку. Зокрема, 
використовуємо асоціації «колінця 
посміхнулись» (присісти, коліна розкрити в 
сторони), «тримаємо баночку з 
варенням» (тримати руки на талії у 
правильному положенні), «п’яточки 
дружать, носочки посварились» (ноги у 
першій позиції,) стрибаємо «як мишки за 
шматочком сиру» (стрибки соте, стрибати 
обережно, тихесенько).  

Система навчання танцю будується на 
постійному повторенні вже вивченого в 
різних варіаціях, реалізуючи принцип 
міцності засвоєння знань, умінь і навичок на 
кожному занятті, кожній репетиції. 
К. Зозуля [4] наголошує на тому, що 

навчання «від простого до складного», 
комплексний підхід до вивчення руху (всі 
рухи вивчаються в поєднанні з положенням 
корпусу, рук, поворотом голови і напрямом 
погляду) – основа будь-якого заняття з 
хореографії. Відповідно до навчальної 
програми, спочатку діти мають засвоїти 
найпростіші музичні та хореографічні ритми 
розміру 4/4 і 2/4 і тільки потім переходять 
до музичного розміру 3/4. Так само 
відбувається і вивчення темпу, починаючи 
розучуванням будь-якої вправи у 
повільному темпі, з поступовим 
прискоренням.  

Основою міцності оволодіння виконав-
ськими навичками є багаторазовість і 
системність повторення дітьми та 
поступове ускладнення вправ, рухів. При 
цьому повторення вивченого матеріалу 
відбувається на якісно новому рівні з 
уточненням і вдосконаленням деталей 
техніки виконання. Новий матеріал 
подається після міцного та якісного 
засвоєння попереднього.  

Сутність принципу єдності теорії та 
практики полягає в засвоєнні теорії і 
переломленні її у сферу діяльності. 
А. Кузьмінський та В. Омеляненко 
наголошують, що «практика – поштовх до 
пізнавальної діяльності і одночасно 
критерій перевірки істинності знань; 
практична діяльність – ефективний засіб 
формування особистості; здатність учня на 
основі отриманих знань успішно 
вирішувати життєві проблеми – джерело 
задоволення і одночасно поштовх до 
навчальної діяльності» [6, с. 105]. Так, 
вихованці школи раннього розвитку дитини 
«Малюк» демонструють здобуті знання та 
навички з хореографії під час виступів на 
випускному святі школи, на новорічних 
ранках, зустрічах у клубі сімейного дозвілля 
«Родинограй», різноманітних масових 
заходах Палацу. У подальшому вихованці 
школи продовжують займатися хореогра-
фією в танцювальних колективах Палацу 
дітей та юнацтва.  

Важливим у діяльності педагога-
хореографа вважаємо принцип емоцій-
ності, який випливає із природи розвитку й 
діяльності особистості, оскільки успішність 
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почуттям впевненості вихованців у своїх 
силах, прагненням подолати певні 
труднощі, задоволенням у досягненні 
поставленої мети. Педагогом хореографії 
цей принцип реалізується завдяки жвавому, 
образному викладу теоретичного 
матеріалу, через емоційність мовлення, 
ставлення до вихованців, зовнішній вигляд, 
використання цікавих прикладів, асоціацій, 
застосування наочності, власного прикладу 
і технічних засобів, формуванню у 
вихованців почуття виконаного обов’язку, 
створення ситуацій успіху. Встановленню з 
вихованцями емоційної близькості 
допомагають танцювально-музичні ігри 
«Горобець в колі стрибає», «Лавата», 
«Ходить сонечко по колу». Зняти емоційне 
напруження та встановити емоційний 
комфорт допомагають ігри «Відгадай 
емоцію», «Передай рух». З метою розвитку 

зацікавленості до хореографічного 
мистецтва та вихованню почуття краси 
підготовлено авторські бесіди «Чому ми 
вчимося танцювати», «Дивний сон», а також 
запропоновано перегляд уривків із 
мультфільму «Балерина». 

Упровадження загальнодидактичних 
принципів на заняттях хореографії у закладі 
позашкільної освіти є науково-педагогічним 
підґрунтям організації освітнього процесу, 
що сприяє підвищенню його якості. 
Зазначимо, що загальнодидактичні 
принципи тісно взаємопов’язані і 
зумовлюють один одного. Жоден з них не 
може бути використаний без урахування 
іншого. Свідоме застосування всіх 
принципів у процесі хореографічної 
діяльності сприяє отриманню високих 
результатів і рівня підготовки вихованців.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО  

НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЇ В  

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 

О. ПАПУСЬ 

Сьогодні  дистанційною освітою вже 
нікого не здивувати. Велика частина 
навчальних закладів різного рівня в Україні 
та за кордоном використовують в 
педагогічному процесі дистанційні 
технології.  

Дистанційний формат передбачає 
наявність усіх притаманних очному 
навчанню атрибутів, таких як групові 
дискусії, колективне обговорення 
пройденого матеріалу, живе спілкування 
тощо. 

У наш час стереотипи руйнуються дуже 
швидко, і те, що ще недавно здавалося 
єдино вірним і правильним, зараз уже не 
викликає настільки однозначної оцінки. 
Освітній процес передбачає системного 
застосування нових схем і підходів, одним 
із яких є дистанційне навчання.  

Аналіз джерел з проблеми дослідження 
свідчить про значний інтерес вітчизняних і 
зарубіжних науковців до питань розвитку 
сучасної освіти. Сьогодні досліджено 
напрями підвищення ефективності 
навчання з використанням дистанційниих 
технологій (В. Биков Р. Гуревич, М. Жалдак, 
Ю. Жук, М. Кадемія, Д. Опеншоу, Н. Твере0-
зовська, І. Хорев,); концептуальні 
педагогічні положення про дистанційне 
навчання (О. Андрєєв, Г. Козлакова, І. Козу-
бовська, В. Олійник, Є. Полат, П. Стефа-
ненко, А. Хуторський); методи творчого 
навчання за допомогою телекому-
нікаційних засобів (Г. Андріанова, А. Кудін, 
А. Хуторський). Незважаючи на велику 
кількість досліджень, сучасна дистанційна 
освіта в Україні поки що нагадує традиційні 
форми заочного навчання, не розкриваючи 
всіх можливостей використання принци-
пово нових форм і методів [1]. 

Дистанційна освіта – це можливість 
навчатися й отримувати необхідні знання 

віддалено від навчального закладу в будь 
який зручний час. Положення про 
дистанційну освіту та Концепція розвитку 
дистанційної освіти в Україні регулює права 
та обов’язки учасників навчального 
процесу [2]. 

Дистанційне навчання для школярів – це 
прекрасна можливість не тільки поглибити 
свої знання, а й отримати навички 
інформаційно-комунікативної культури. Для 
старшокласників існує можливість здобути 
профільний рівень вивчення обраних 
предметів.  

Дистанційна середня освіта – це не 
данина моді, а вимога сучасного світу, 
існуючого в інформаційному просторі. 
Кожного дня  наші діти отримують великий 
масив інформації, який потрібно глибоко 
осмислити, проаналізувати, зробивши 
правильні висновки. 

Не секрет, що хімія лякає багатьох 
школярів, особливо тих, хто тільки починає 
її вивчати, «навалюючи» на них формулами 
та великою кількістю термінів. В результаті 
школяр втрачає мотивацію до оволодіння 
хімією, просто не дійшовши до вивчення 
самих «виграшних» її розділів – хімічних 
властивостей речовин, красивих і яскравих 
реакцій, витончених синтезів. 

Проте підміняти науку зливанням 
різнокольорових розчинів в пробірках або 
колекціонуванням цікавих фактів заради 
активізації інтересу також небезпечно. 
Тому важливе завдання при створення 
дистанційних курсів з хімії – поєднати 
високий теоретичний рівень пропоно-
ваного матеріалу, з одного боку, і 
привабливість з іншого.  Для вирішення 
цього завдання інтернет-технології є 
чудовим інструментом, що дозволяють 
супроводжувати кожен крок учня на шляху  
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дистанційного навчання яскравими ілюстраці-
ями – реакціями не тільки в описах і рівнян-
нях, але також фотографіями та відеоролика-
ми [3].  

Дистанційна система навчання передба-
чає застосування певних форм. 
• Соціальна мережа Facebook – створюється 

окрема група (коло, спільнота), на якій 
учитель розміщує завдання та посилання 
на навчальні матеріали. 

• Блоги педагогічних працівників – це 
вебсайт, який складається із записів, за-
вдань і посилань на навчальні матеріали, 
званих постами, які відображаються у зво-
ротному хронологічному порядку. Блоги 
зазвичай дозволяють залишати коментарі 
та посилання для підвищення інтерактив-
ності. 

• Електронне листування – надсилання лис-
тів (у визначений час), що містять матеріа-
ли (тексти, презентації, посилання на ві-
део), завдання до них та терміни їх вико-
нання. 

• Відеоуроки з використанням YouTube-
каналу –  відеозаписи уроків відповід-
но до  програм навчання. 
При цьому використовуються відповідні 

програми для перевірки знань (тестування): 
• студія онлайн-освіти для школярів –

 https://www.ed-era.com/; 
• гейміфікована платформа для підготовки 

до ЗНО – https://ilearn.org.ua/; 
• безкоштовна підготовка до ЗНО – https://

besmart.study/; 
• онлайн-курси для школярів  – https://

prometheus.org.ua/ [4]. 

Варто використовувати так звані «хмарнів 
сервіси». 

Чат-заняття – навчальні заняття, 

заняття проводяться синхронно, тобто всі 
учасники мають одночасний доступ до чату. В 
рамках багатьох дистанційних навчальних 
закладів діє чат-школа, в якій за допомогою 
чат-кабінетів організовується діяльність педа-
гогів і учнів (Google Classroom, Moodle, 
Office365, Viber). 

Веб-заняття – дистанційні уроки, конфе-
ренції, семінари, ділові ігри, лабораторні ро-
боти, практикуми та інші форми навчальних 
занять, що проводяться за допомогою засо-
бів телекомунікацій та інших можливостей 
"Всесвітньої павутини" (Zoom, Ding Talk, 
Office365). 

Важливою складовою частиною хімічної 
освіти є експеримент – реальна робота з ре-
човинами. Без нього навчання хімії не може 
бути повноцінним. У режимі дистанційного 
навчання використовуються  відеоролики із 
записами експериментів або проводиться так 
званий віртуальний експеримент [6]. 

Однак, чим молодший школяр, тим сильні-
ша у нього потреба проводити досліди само-
му. З цієї причини в курс 9 класу введені реко-
мендації щодо безпечних домашніх експери-
ментів. Їх школяр може виконати сам за до-
помогою речовин і посуду, що є в кожному 
домі.  

Наприклад, домашній експеримент 
«Порівняння мийної дії мила та прального 
порошку вітчизняного виробництва». 

Мило 

Показники  1 склянка звичайна вода з 
під крану + чайна ложка 

рідкого мила 

2 склянка прокипячена 
вода + чайна ложка рідко-

го мила 

3 склянка прокипячена 
вода + сіль + чайна лож-

ка рідкого мила 

Висота піни, см    

Час, за який спаде піна    

Пральний порошок 

Показники  1 склянка звичайна вода з 
під крану + чайна ложка 

рідкого мила 

2 склянка прокипячена 
вода + чайна ложка рідко-

го мила 

3 склянка прокипячена 
вода + сіль + чайна лож-

ка рідкого мила 

Висота піни, см    

Час, за який спаде піна    

https://www.ed-era.com/
https://ilearn.org.ua/
https://besmart.study/
https://besmart.study/
https://prometheus.org.ua/
https://prometheus.org.ua/
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Таблиця 1. Порівняння мила та 
прального порошку. 
1. Все змішати таким чином, щоб 

утворилася піна. 
2. Зробити відповідні фотографії. 
3. Зробити висновок за результатами 

роботи. 
Дистанційне навчання школярів, 

безсумнівно, менш ефективне, ніж очне. 
Про це свідчать результати викладання 
хімії, де, крім особистого спілкування з 
учителем, важливим є формування  
навичок постановки та проведення 
експерименту, «відчуття речовини». Але, 
незважаючи на недоліки, технології 
дистанційного навчання є могутнім 
засобом пізнання. Щоб підвищити 
ефективність нових інформаційних 
технологій у навчанні, варто сформувати 
принципово нову систему, яка передбачає 
інше розуміння сутності навчання. 

Отже, можна зробити певні висновки. 
Технології дистанційного навчання 

відносяться до категорії високих 
технологій. Це визначення має під собою 
технічну основу і обумовлено стрімким 

прогресом у розвитку інформаційних 
засобів і технологій. Педагогічний зміст 
цього визначення походить від дидактичної 
моделі дистанційної освіти, в основі якої 
покладені принципи інноваційної 
педагогіки, самоосвіти, особистісно-
орієнтованого навчання. 

Технології дистанційного навчання 
інтегрують усі якості сучасної педагогіки, 
головна мета якої – збереження та 
реалізація творчого потенціалу людини. 
Тому впровадження технологій 
дистанційного навчання в педагогічну 

педагогічної культури викладачів, рівня 
міждисциплінарних знань,  інноваційної 
активності в удосконаленні професійної 
діяльності. 

Освіта школярів з використанням 
елементів дистанційного навчання 
відкриває великі перспективи, адже учні 
мають можливість навчатися у викладачів 
ВНЗ, брати участь у конкурсах, 
конференціях, онлайн-олімпіадах. 
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КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ ОБДАРОВАНОЇ  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

О. КАЛЕНИК 

Термін «креативність» походить від 
латинського слова creatio (створення). 
Раніше/*/* в науковій літературі активно 
послуговувалися поняттям «творчі 
здібності», однак пізніше воно було 
потіснене запозиченим з англійської 
«креативність». Цей термін у педагогіці та 
психології набув поширення в 60-і роки ХХ 
століття. Проте зміст поняття «креа-
тивність» не можна визначити достатньо 
чітко та однозначно, оскільки досі не 
запропоновано єдиного підходу або 
концепції до його трактування. Тільки в 
зарубіжній психології існує близько сотні 
його визначень. Здебільшого креативність 
розуміють як «творчі здібності індивіда, що 
характеризуються здатністю до продуку-
вання принципово нових ідей і що входять 
у структуру обдарованості в якості 
незалежного фактора». Отже, креативність 
визначають як здатність людини до 
творчості [5]. 

Слід зауважити, що між змістом понять 
«творчість» і «креативність» є наявна 
різниця. Креативність означає здатність 
продукувати оригінальні, цікаві та незвичні 
ідеї, швидко вирішувати проблемні 
ситуації, відхиляючись від традиційних 
схем мислення. Творчість інтерпретують як 
«психологічний процес створення нових 
цінностей, ніби продовження і заміна 
дитячої гри, тобто діяльність, результатом 
якої є створення нових матеріальних і 
духовних цінностей». 

Виокремлюють шість характеристик 
креативності: 
• здатність до знаходження і форму-

лювання проблеми; 
• здатність до генерування великої 

кількості ідей; 
• гнучкість як уміння продумування 

різноманітних ідей; 
• оригінальність – властивість відповідати 

на стимули нестандартно; 
• здатність удосконалювати об’єкт, 

додаючи деталі; 
• уміння розв’язувати проблеми, тобто 

здатність до аналізу й синтезу. 
Креативність як особистісна якість 

обдарованих учнів потребує постійного 
вдосконалення. Природжені й набуті якості 
людини взаємопов’язані і не підлягають 
чіткому розмежуванню. Для того, щоб 
природжена креативність обдарованої 
учнівської молоді реалізувалася у творчій 
продуктивній діяльності, необхідно не 
тільки забезпечити психолого-педагогічний 
супровід розвитку креативності, а й 
цілеспрямований педагогічний вплив на 
особистість для формування певних 
якостей, що забезпечать їй успіх у творчій 
діяльності. Формування професійних умінь 
і навичок, активізація креативного 
потенціалу особистості відбувається в 
освітньому процесі та на практиці [5]. 

Оскільки зіставлення успішності 
вирішення проблемних ситуацій з 
традиційними тестами інтелекту в 
більшості випадків продемонструвало 
відсутність зв'язку між ними, деякі 
психологи дійшли висновку, що 
ефективність вирішення проблем залежить 
не від знань і навичок, вимірюваних 
тестами інтелекту, а від особливої 
здатності «використовувати подану в 
завданнях інформацію різними способами і 
в швидкому темпі». Таку здатність назвали 
креативністю. 

Креативність – це особлива здатність 
«використовувати подану в завданнях 
інформацію різними способами і в 
швидкому темпі» [2].  

Дж. Гілфорд виділяє такі гіпотетичні 
інтелектуальні здібності, які характе-
ризують креативність. Серед них: 
швидкість (кількість ідей, що виникають за  
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деяку одиницю часу); гнучкість (здатність 
швидко переключатися з однієї ідеї на 
іншу); оригінальність мислення (здатність 
продукувати ідеї, що відрізняються від 
загальноприйнятих); допитливість (підви-
щена чутливість до проблем, що не 
викликають інтересу у інших); 
іррелевантність (логічна незалежність 
реакцій від стимулів) [1; 2].  

Створення умов розвитку креативності 
обдарованої учнівської молоді закладів 
загальної середньої освіти є однім із 
пріоритетів шкільної освіти, який 
реалізується у рамках Нової української 
школи. Креативне мислення обдарованої 
молоді виховується через розвиток 
фантазії та уяви, мотивації, образного 
мислення тощо [3].  

Творчий потенціал і здатність до 
креативного мислення обдарованої 
учнівської молоді є дуже високими. 
Обдаровані учні з необмеженою творчою 
спрямованістю прагнуть з головою 
поринути у те, що їх цікавить, вони дуже 
кмітливі, формулюють багато різних 
думок. 

Високий інтелектуальний рівень 
обдарованої молоді в поєднанні зі 
здатністю до творчості – це виняток та 
рідкісне явище у звичайному класі закладу 
загальної середньої освіти. Проте 
потенційна творчість властива кожній 
талановитій дитині. Перед учителями 
стоїть завдання – створити атмосферу, у 
якій бажання обдарованої молоді 
самостійно вирішувати поставлені 
завдання, знаходити нові, нестандартні 
способи дій сприятимуть розвитку 
креативного мислення, наприклад, під час 
проблемно-пошукової роботи. [4]. 

Під час проблемно-пошукової роботи 
обдарованих учнів, які йдуть шляхом 
наукового дослідження до формування 
проблем, гіпотез, пошуку шляхів їх 
розв’язання, формування понять та їх 
пояснення. Учителі повинні надавати 
супровід та певні рекомендації 
обдарованим учням щодо пошукової 
роботи, спонукати їх до творчої діяльності, 
демонструвати певний спосіб дій. Для 
розвитку креативного мислення потрібно 

передбачати індивідуальну роботу 
вчителів з обдарованою учнівською 
молоддю. Першочерговою задачею є 
розвиток у обдарованих учнів здібностей 
до самостійного формування нових знань, 
умінь, способів дій. Головним фактором 
креативного мислення також є 
ініціативність обдарованої молоді. На 
креативну особистість можна «перетво-
рити» не  кожного учня.  

Креативне мислення обдарованої 
дитини – це постійна співпраця вчителя та 
учня під час освітнього процесу. Освітній 
процес організовується як живий контакт 
обдарованого учня та вчителя, зацікав-
лених один у одному та в справі, якою 
вони займаються разом. Креативне 
мислення обдарованих учнів може мати 
характерну рису, а саме: освітній процес 
повинен зливатися із рішенням реальних 
творчих завдань. 

Працюючи над розвитком креативного 
мислення обдарованої учнівської молоді, 
вчителям потрібно спиратися на активну 
модель навчання та частково на 
інтерактивну (робота в парах, групах) як 
спеціальну форму організації пізнавальної 
діяльності, що має конкретну, передба-
чувану мету – створювати комфортні 
умови навчання, за яких кожна 
обдарована дитина відчує свою успішність, 
інтелектуальну спроможність. Для 
розвитку креативного мислення можна 
використовувати такі методи: 
дослідницький метод (старша школа), 
частково-пошуковий метод (основна 
школа); пояснювально-ілюстративний 
метод (на етапі підготовки дослідження). 

Завдяки іграм, моделюванню, 
розв’язуванню прикладних і винахід-
ницьких задач, самостійної роботи, 
дослідно-експериментальної діяльності, 
участі у семінарах і диспутах, роботу над 
проєктами можна досягти розвитку 
креативного мислення в освітньому 
процесі обдарованої учнівської молоді та 
сприяти формуванню креативної 
особистості. 

Покладання на креативне мислення 
активує в обдарованої молоді бажання 
бути      учасниками,      а       не     пасивними  
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спостерігачами когнітивного процесу. 
Обдаровані діти, які самостійно формують 
базу для розуміння дійсності, стають 
ініціативними і самостійно вміють 
створювати продуктивний процес 
пізнання. 

Отже, головна мета застосування 
креативного мислення обдарованої 

учнівської молоді полягає у формуванні 
вмінь аналізувати і переробляти складну 
наукову інформацію. Креативне мислення 
обдарованих учнів дає їм змогу не лише 
створювати своє уявлення про оточуючу 
реальність, а й за потреби її ефективно 
змінювати, виходячи як з наявних знань, 
так і з вміння творчо мислити. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ  

ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» 

Н. СУКАЧОВА 

У реаліях сьогодення Української 
держави, що зумовлюються  карди-
нальними змінами у політиці, економіці, 
соціальній сфері, загрозами агресора на 
Сході держави, пріоритетним завданням є 
визначення нової стратегії виховання та 
навчання учнівської молоді. 

Постановою Кабінету Міністрів України 
від 26.02.2020 № 143 «Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів 
України» [16] та наказу Міністерства освіти і 
науки України від 31.03.2020 № 464 «Про 
внесення змін до типової освітньої 
програми закладів загальної середньої 
освіти III ступеня» назву навчального 

предмета «Захист Вітчизни» змінено на 
«Захист України» [11].   

«Наша освіта довго наслідувала 
радянську парадигму, і предмет “Захист 
Вітчизни” – один із проявів цього. Це 
неправильно, що на п’ятому, практично 
шостому році війни ми досі не спромоглися 
замінити абсолютно радянську назву 
предмета «Захист Вітчизни» на «Захист 
України». Це важливий акцент, і я рада, що 
ми нарешті його поставили. Тепер не менш 
важливе завдання – покращувати зміст 
цього предмета і матеріально-технічне 
забезпечення шкіл», – зазначила Міністр 
освіти і науки Ганна Новосад. 

https://dorobok.edu.vn.ua/article/view/2003
https://hnatkivschool.e-schools.info/pages/rozvitok-kreativnogo-mislennja-uchnv
https://hnatkivschool.e-schools.info/pages/rozvitok-kreativnogo-mislennja-uchnv
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Новий предмет стане обов’язковим 
для вивчення в 10-11 класах.  Відповідно 
до статті 9 Закону України «Про 
військовий обов’язок та військову 
службу» допризовна підготовка 
включається до Державного стандарту 
базової та повної загальної середньої 
освіти, що реалізується у закладах 
середньої освіти III ступеня (або 
структурних підрозділах інших закладів 
освіти), які забезпечують профільну 
середню освіту; закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти. Допри-
зовна підготовка здобувачів зазначених 
вище закладів освіти реалізується через 
викладання навчального предмета 
«Захист України» та військово-
патріотичне виховання [2]. 

На підставі постанови Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів 
України» від 26.02.2020 № 143, листа 
Міністерства освіти і науки України 
«Щодо зміни назви навчального 
предмета» від 10.04.2020 №1/9-205 [7], 
наказу Міністерства освіти і науки 
України «Про утворення робочих груп з 
доопрацювання навчальних програм з 
предмета «Захист України» від 
28.07.2020 р. № 970 [12] для 
удосконалення навчальної програми з 
предмета розроблено Проєкт навча-
льної програми з предмета «Захист 
України. Рівень стандарту» для 10-11 
класів закладів загальної середньої 
освіти.   

При підготовці проєкту навчальної 
програми враховані зауваження та 
пропозиції, отримані під час 
громадського обговорення та викладені 
у «Звіті про громадське обговорення 
доопрацьованої навчальної програми з 
предмету «Захист України. Рівень 
стандарту» для 10-11 класів закладів 
загальної середньої освіти», упорядко-
ваного Міністерством освіти і науки 
України [6].   

Проєкт навчальної програми 
приведено у відповідність до чинного 
законодавства про освіту та Держав-
ного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти, затверд-
женого постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 листопада 2011 року № 
1392 [1]. 

Навчальну програму для 10-11 класів 
закладів загальної середньої освіти 
«Захист України. Рівень стандарту» 
затверджено наказом Міністерства 
освіти і науки України від 04.11.2020 р. 
№ 1377 [10]. 

В удосконаленій навчальній прог-
рамі враховано основи діючого 
законодавства та Конституції України, 
сучасні процеси та зміни у Збройних 
Силах України, бойовий досвід ООС, 
зміни законодавства України щодо 
призову на строкову службу Збройних 
Сил України, територіальних реформ. 

Уточнено вимоги відносно нової 
дидактики освіти для впровадження 
мети навчального предмета «Захист 
України» – формування в учнівської 
молоді життєво необхідних знань, умінь 
і навичок щодо захисту України та дій в 
умовах надзвичайних ситуацій, а також 
системного уявлення про військово-
патріотичне виховання як складову 
частину національно-патріотичного 
виховання. Нині, як ніколи, потрібні нові 
підходи і нові шляхи, що формують 
свідомість нинішнього покоління юнаків 
і дівчат. 

Формуванню позитивного ставлення 
учнів до професії військовослужбовця 
та перспектив військової служби за 
контрактом, росту престижності 
військової служби, розумінню й 
мотивації служінню Україні  сприяють 
зустрічі з військовослужбовцями, учас-
никами бойових дій, залучення учнів до 
активної участі у Всеукраїнській дитячо-
юнацькій військово-патріотичній грі 
«Сокіл» («Джура»), Всеукраїнській 
військово-спортивній грі «Сокіл-Лицар», 
Всеукраїнському фізкультурно-патріо-
тичному фестивалю школярів України 
«Козацький гарт» [14]. 

Готовність Збройних сил України до 
виконання своїх функцій значною мірою 
залежить від її особового складу, 
зокрема     підготовленості    молоді    до  
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проходження військової служби. З огляду 
на ці обставини, надзвичайну актуальність 
набуває питання допризовної військової 
підготовки учнів у закладах загальної 
середньої освіти. 

Ефективне та якісне виконання цього 
громадянського обов’язку можливе лише 
за наявності виконання вимог, що 
відображені Державним стандартом 
базової середньої освіти, документами 
Нової Української Школи. Статтею 12 Закону 
України «Про освіту» визначено мету повної 
загальної середньої освіти – всебічний 
розвиток, виховання і соціалізація 
особистості, здатної до життя в суспільстві 
та цивілізованої взаємодії з природою, має 
прагнення до самовдосконалення та 
навчання впродовж життя, готова до 
свідомого життєвого вибору та 
самореалізації, відповідальності, трудової 
діяльності та громадянської активності [5]. 

Провідним чинником розвитку такої 
особистості є формування в учнів, умінь 
застосовувати знання у реальних життєвих 
умовах, під час розв’язку практичних 
завдань, здатності визначати й обґрунто-
вувати власну життєву позицію.  

Підготовка юнаків і дівчат до захисту 
України, професійної орієнтації молоді до 
служби у Збройних Силах України та інших 
військових формуваннях, визначених 
чинним законодавством, здійснюється за 
допомогою засвоєння ними навчальної 
програми з предмета «Захист України», що 
затвержена Міністерством освіти і науки 
України від 04.11.2020 р. № 1377.  

Завдання навчальної програми 
предмету «Захист України» – оволодіння 
базовими знаннями про Збройні сили 
України, юридичними основами міжнарод-
ного гуманітарного права, військово-
медичної підготовки, цивільного захисту, 
дотримання власної безпеки під час 
надзвичайних ситуацій мирного та 
воєнного часу [10]. 

Навчальний матеріал оновленого 
предмета «Захист України» відображає 
шляхи досягнення цілей, передбачених 
стандартизацією службових документів 
НАТО щодо питань підготовки та 
застосування військ. Освоєння навчального 

матеріалу забезпечить розвиток знань 
учнівської молоді  про рівень взаємосуміс-
ності підрозділів Збройних Сил України зі 
збройними силами держав-членів НАТО, 
сумісності між видами Збройних Сил 
України, з іншими військовими формуван-
нями (Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України, 
Державної прикордонної служби України та 
іншими) в процесі підготовки та 
проведення операцій. 

Вагоме місце у зазначеній програмі 
займають нові поняття щодо захисту 
України в умовах нових викликів, зокрема 
під час ведення «гібридної війни». Саме 
критичне мислення та медіаграмотність є 
тією «зброєю» громадян, з якою учні мають 
ознайомитися на уроках навчального 
предмета «Захист України». 

Провідною методологічною настано-
вою реалізації визначеної мети є 
запровадження компетентнісного підходу в 
освітній процес закладів середньої освіти з 
урахуванням ключових компетентностей як 
результату навчання, впровадження 
європейських рекомендацій, затверджених 
Європарламентом і Радою ЄС щодо 
ключових компетентностей, необхідних 
для навчання кожної людини впродовж 
життя.  

У навчальній програмі виокремлено такі 
наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека 
та сталий розвиток», «Громадянська 
відповідальність», «Здоров’я і безпека», 
«Підприємливість та фінансова грамот-
ність» [10].  

Наскрізні змістові лінії відображають 
провідні соціально й особистісно значущі 
ідеї, що послідовно розкриваються у 
процесі навчання та виховання учнів, є 
засобом інтеграції навчального змісту, 
корелюються з ключовими компетент-
ностями, опанування яких забезпечує 
формування ціннісних і світоглядних 
орієнтацій учня, що визначають його 
поведінку в життєвих ситуаціях. 
Кардинальні зміни внесено до змісту 
Пояснювальної записки щодо вкладу 
предмета у формування ключових 
компетентностей. 
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Суттєво змінено Пояснювальну записку 
навчальної програми. Детально розписано 
тематичний план № 1 та тематичний план 
№ 2 [10]. 

Зазначено, що програма для 
проведення навчально-польових (тренува-
льних) зборів/занять не залежить від 
потижневого навантаження і розрахована 
на 18 навчальних годин. Оцінка за 
навчально-польові збори/заняття (НПЗ) і 
навчально-тренувальні заняття (НТЗ) 
виставляється окремо від семестрових і 
визначає підсумкову (річну) на рівні з 
семестровими. Проведення навчально-
польових зборів/занять, навчально- 
тренувальних занять записуються на 
окремій сторінці журналу. Підсумкова 
оцінка за навчально-польові збори 
виставляється перед річною оцінкою з 
предмета «Захист України» за другий рік 
навчання  [10]. 

Урок за обома тематичними планами 
починається з шикування, виконання гімну 
України, перевірки готовності класу до 
уроку. За тематичним  планом №1 
стройова підготовка проходить під час 
уроку, а також у вигляді стройових 
тренажів на початку уроку тривалістю 3-5 
хвилин. Стосунки між учнями та вчителем, 
а також учнів між собою підтримуються на 
зразок статутних взаємовідносин між 
військовослужбовцями Збройних сил 
України та правоохоронних органів [10]. 

Для стимулювання пізнавальної 
активності учнів, їхньої дієвої самостійної 
діяльності під час уроків тематичного 
плану №1 бажано використовувати роботу 
в групах, схожих до військових формувань, 
підрозділів (двійки, трійки, відділення 
тощо), а під час уроків тематичного плану 
№ 2  розширювати діапазон організаційних 
форм, методів навчання, способів 
навчальної взаємодії, які максимально 
наближають навчальний процес до 
реального життя та забезпечують 
практичну спрямованість  навчання. Для 
цього застосовують:  

– вправи та завдання до них, що 
створюють передумови для співпраці, 
активної участі учнів у процесі навчання;  

– завдання, що спонукають до діалогу, 

висловлюванню власних думок, міркувань, 
позицій, способів розв’язання проблеми;  

– завдання творчого характеру, при 
розв’язанні яких учні виявляють ініціативу, 
самостійність, мають право вибору та 
власної аргументації;  

– завдання, що спонукають до обміну 
думками, враженнями, включають 
спеціально сконструйовані ситуації вибору 
та моделюванню життєвих ситуацій [9]. 

Передбачено обов’язкову форму одягу 
для вчителя та рекомендовану для учнів 
під час проведення занять з предмету 
«Захист України» (тематичний план № 1) – 
військова (форма військових формувань 
України без знаків розрізнення 
військовослужбовців Збройних Сил 
України та інших військових формувань, 
утворених відповідно до законів України, 
які не мають на це право. (Закон України 
«Про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення та 
Кримінального кодексу України щодо 
відповідальності за незаконні дії стосовно 
державних нагород, незаконне носіння 
військової форми одягу та наругу над 
місцем поховання захисника суверенітету 
та територіальної цілісності України та 
деяких інших осіб» від 06.06.2019 № 2747-
VІІІ [3]). 

Суттєвою загальною рисою програм, 
що відповідає сучасним тенденціям в 
освіті, є надання вчителю значно більшої 
свободи в питаннях планування освітнього 
процесу. Вибір форм, методів і засобів 
навчання, зокрема і підручників, розподіл 
кількості годин, що відводяться на 
вивчення розділів та окремих тем (це 
стосується як порядку вивчення тем, так і 
розподілу часу на їх вивчення), вчитель 
визначає самостійно.  

Частково змінено розподіл навчаль-
ного часу на опанування окремих розділів, 
тем навчальної програми (стройова, 
тактична, прикладна фізична підготовка).  

В умовах сьогодення надзвичайно 
актуальним і важливим є вивчення змісту 
навчального матеріалу розділу 
«Домедична допомога».  

Заняття з тактичної медицини 
організовують     і     проводять     з     метою  
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навчання учнів спроможності рятувати та 
зберігати життя людини, яка перебуває у 
невідкладному стані, в умовах бойової 
обстановки. 

Основним завданням підготовки з 
тактичної медицини є надання учням 
теоретичних знань, засвоєння ними 
практичних прийомів і навичок з надання 
домедичної допомоги в обсязі само- і 
взаємодопомоги при пораненнях, травмах і 
ураженнях. 

Для проведення занять з тактичної 
медицини доцільно використовувати 
відповідні стенди, наочні посібники, 
навчальне військово-медичне майно 
(аптечки медичні загальновійськові 
індивідуальні, перев’язувальні матеріали, 
імпровізовані шини тощо), манекени для 
проведення серцево-легеневої реанімації, 
для тампонування ран, для постановки 
назофаренгітального повітропроводу, 
тренер автоматичного зовнішнього 
дефібрилятора, засоби для зупинки 
кровотеч, обладнання для перегляду 
відеоматеріалів (мультимедійна техніка). 

Очікувані результати навчально-
пізнавальної діяльності учнів освоєння 
розділу «Домедична допомога» навчальної 
програми предмета «Захист України» 
передбачають володіння: основними 

ціями відновлення прохідності верхніх 
дихальних шляхів, технікою, методами 
виносу та переміщення поранених, умінням 
зупинити кровотечу, що загрожує життю, 
на етапі надання допомоги під активним 
вогнем противника, технікою накладання 
турнікета на верхні та нижні кінцівки, 
технікою накладання шин та застосування 
жорсткого щитка при травмі ока [10]. 

Заняття з тактичної медицини мають 
бути простими для сприйняття учнями, 
мати загальний характер з висвітленням 
основних теоретичних принципів надання 
домедичної допомоги (25% навчального 
часу), а також передбачити відпрацювання 
практичних навичок (75% навчального часу). 

Слід акцентувати увагу учнів на 
відмінностях у наданні домедичної 
допомоги на полі бою від аналогічної в 
цивільних умовах. 

Відпрацювання практичних навичок слід 
проводити в складі навчальних груп, що 
працюють одночасно на кожній навчальній 
ділянці, а саме: поле бою (сектор обстрілу); 
сектор укриття з виконанням сценаріїв 
типових ситуацій, які супроводжуються 
пораненнями, травмами й ушкодженнями в 
умовах бойових дій. 

При комплексному виконанні практич-
них дій учасники імітації повинні чітко 
визначити ролі: рятівники з сектора 
обстрілу, прикриття, спостереження, 
рятівники з сектора укриття, зв’язківець 
тощо. 

Під час проведення заняття після кожної 
імітації важливо проводити аналіз 
виконання прийомів та порядку дій. 
Недостатньо освоєні прийоми повинні 
аналізуватися та за можливості 
повторюватися, поки учні навчяться 
виконувати їх правильно. 

Заняття рекомендовано проводити з 
імітуванням бойових умов, бажано з 
використанням піротехніки, муляжів зброї, 
в повному оснащенні (бронежилет, 
індивідуальне медичне оснащення) [10].  

Актуальною є проблема своєчасності 
надання невідкладної домедичної допо-
моги постраждалим під час надзвичайних 
ситуацій мирного та військового характеру. 
За оцінкою медичних фахівців, в Україні із 
100 осіб, які померли на догоспітальному 
етапі, 20% летальних випадків пов’язані з 
отриманням травм, несумісних з життям, а 
інші 80% випадків – з недостатньою 
системою організації надання медичної 
допомоги постраждалим безпосередньо в 
зоні надзвичайних ситуацій та неефектив-
ністю здійснення заходів з медичної 
евакуації постраждалих до лікувальних 
закладів.  

Першочерговим завданням для 
вирішення цієї проблеми є забезпечення 
якомога раннього початку надання 
домедичної допомоги постраждалим. Для 
цього під час вивчення предмета «Захист 
України», в частині розділу «Основи 
медичних знань» центральне місце 
відводиться опануванню навичкам надання 
домедичної допомоги.  
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Навчання з домедичної допомоги 
регламентується Законом України «Про 
екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 
№ 5081-VI та наказом Міністерства охорони 
здоров’я «Про затвердження порядків 
надання домедичної допомоги особам при 
невідкладних станах» від 16.06.2014 № 398 
[13].  

У статті 1 Закону України «Про екстрену 
медичну допомогу» наводиться визначення 
домедичної допомоги, це: невідкладні дії та 
організаційні заходи, які направленні на 
врятування та збереження життя та 
здоров’я людини у невідкладному стані та 
зменшення наслідків дії на їх здоров’я, що 
надають пересічні громадяни або рятівники 
які не мають медичної освіти [4]. 

Метою вивчення розділу «Основи 
медичних знань» є засвоєння базових 
теоретичних положень першої долікарської 
допомоги, оволодіння практичними 
навичками надання невідкладної домедич-
ної допомоги потерпілим на місці події та 
при транспортуванні до лікувального 
закладу.  

Основними завданнями є оволодіння 
знаннями, вміннями та навичками  
домедичної допомоги постраждалим із 
метою збереження їм життя; надання 
першої медичної допомоги при різних 
видах ушкоджень мирного та військового 
часу, невідкладних станах і нещасних 
випадках; способи перенесення і 
транспортування потерпілих; надання 
домедичної допомоги при: порушенні 
дихання, зупинці серцевої діяльності, опіках 
і відмороженням, утопленні та інших видах 
механічної асфіксії, непритомності, шоку, 
загальному переохолодженні організму, 
тепловому та сонячному ударах, отруєннях 
чадним газом та іншими отрутами, 
ураженні електричним струмом.  

Істотного значення набуває рівень 
відповідної підготовки вчителів, які б могли 
якісно викладати предмет з урахуванням 
певних особливостей. Відповідно до 
сучасних вимог щодо розвитку професій-
них компетенцій та для оволодіння 
базовими маніпуляціями й обов’язковими 
уміннями навчання надання домедичної 
допомоги вчителям бажано пройти 

відповідні курси.   
Актуальним залишається для вчителів 

предмета «Захист України» посилення 
роз’яснювальної роботи серед учнів щодо 
уникнення враження мінами та 
вибухонебезпечними предметами З метою 
підвищення протимінної безпеки населення 
та дітей Міністерство освіти і науки 
рекомендує у загальноосвітніх навчальних 
закладах спланувати цикл відповідних 
уроків і виховних заходів. Для їх 
проведення  рекомендовано використо-
вувати відеоматеріали з питань протимінної 
безпеки для загального населення та дітей, 
розроблених Державною службою з 
надзвичайних ситуацій [8]. 

Для розширення вибору форм 
організації освітнього процесу оновлено 
Типовий перелік засобів навчання та 
обладнання для навчальних кабінетів 
предмета «Захист України» закладів освіти, 
які забезпечують здобуття повної загальної 
середньої освіти. Саме тому існує 
виняткова потреба у наданні допомоги 
вчителям предмета «Захист України» 
закладів загальної середньої освіти у 
питаннях забезпечення новітніми 
комплектами навчально-матеріальної бази, 
мультимедійним програмним забезпечен-
ням для проведення уроків предмета 
«Захист України» українською мовою. 

Упродовж останніх років юнаки 11-х 
класів під час проведення 3-х денних 
навчально-польових зборів не завжди 
мають змогу на стрільбищах військових 
частин відпрацювати практичні навики 
стрільби зі стрілецької зброї. Вилучені з 
закладів загальної середньої освіти 
стрілецька та навчальна зброя, військовий 
інвентар унеможливлюють досконале 
оволодіння практичної складової навчаль-
ного матеріалу. 

Для відпрацювання практичних навичок 
стрільби з вогнепальної зброї актуальності 
набуває використання лазерного тиру. В 
його основі – робота лазерних випроміню-
вачів і датчиків променю, що дозволяє 
проводити стрільбу на відстані від 5 до 25 
метрів.  

Суттєве значення має досвід  щодо 
розробки      комп’ютерних      моделей,     їх  
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застосування у навчальному процесі, 
створення під них локальної комп’ютерної 
мережі та на її основі – комп’ютерної 
системи бойового застосування в кабінеті 
«Захисту України» або інформаційно-
комунікаційних технологій. Створення 
навчальних комп’ютерних систем бойового 
застосування військових підрозділів 
перетворює «суху термінологію» підруч-
ників з тактики на чіткі, яскраві, оживаючі 
від руху об’єктів картинки – тактичні 
епізоди бойового застосування військових 
підрозділів. Імітаційно моделювати бойові 
дії з достатньою очевидністю дозволяє 
комп’ютерна анімація. 

Не менш важливим є використання 
комп’ютерних нормативів розбирання та 
складання автомату, як альтернативи за 
умов відсутності навчальної зброї у 
закладах освіти. 

Сучасні виклики сприяли трансформації 
освітнього процесу та формуванню нових 
освітніх концепцій, серед яких ключовою 
стає концепція навчання протягом усього 
життя. Все більше значення надається 
самостійній роботі, рівноправним відно-
синам між педагогом і учнем. Особливої 
актуальності ці зміни набули у зв’язку із 
необхідністю застосування дистанційного 
навчання [15]. 

Враховуючи досвід дистанційної роботи 
в режимі карантинних заходів, учителям 
предмета «Захист України» доцільно 
націлювати учнів на більш ефективне 
використання часу відведеного для 
навчання, акцентувати увагу на придбання 
учнями життєво необхідних знань.  

Для учнів така форма проведення 
уроків забезпечує ефективне спілкування з 
учителем за рахунок різноманітних 
відеотрансляцій, виконання завдань на 
Інтернет – платформах. Під час 
дистанційного навчання вчителі предмета 

«Захист України» використовують такі 
програми, як: ZOOM, Skype, соціальні 
мережі Facebook, Messenger, Viber, 
Instagram. Вони дають можливість  учням 
проявити свої індивідуальні таланти, 
реалізувати  свій потенціал, а вчителю 
відстежувати персональну роботу кожного 
учня, оцінювати її та надавати 
рекомендації.  

Отже, застосування комп’ютерних 
технологій в роботі підвищує рівень  
освітнього процесу, вирішує проблеми 

матеріальної бази, спеціальної та 
методичної літератури. 

Актуальним є питання забезпечення 
заходів безпеки під час проведення уроків 
та навчально-польових зборів.  

Безпека під час проведення навчальних 
занять із предмета «Захист України» 
забезпечується їх чіткою організацією, 
суворим дотриманням заходів, що 
визначаються статутами, курсом стрільб, 
відповідними керівництвами та настано-
вами. 

Керівники закладів загальної середньої 
освіти зобов’язані вживати заходів щодо 
попередження загибелі та травмування учнів, 
встановлювати необхідні вимоги безпеки під 
час роботи з озброєнням та військовою 
технікою, під час здійснення маршу в район 
занять, проведення занять, стрільб, 
спеціальних занять і робіт, своєчасно 
доводити ці вимоги до учнів та добиватися їх 
суворого виконання. 
Перед початком практичних занять керівник 
закладу загальної середньої освіти зобов’яза-
ний особисто впевнитись, що для цього 
створені безпечні умови, учні засвоїли 
вимоги безпеки та мають достатні практичні 
навички щодо їх виконання.    

Відповідальність за дотримання учнями 
вимог безпеки на заняттях несуть учителі 
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ІНТЕГРАЦІЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

І. КОРЕНЕВА 

Система сучасної освіти покликана 
сприяти формуванню в учнівської молоді 
необхідних життєвих компетентностей, 
розвивати у процесі навчання співробіт-
ництво, співтворчість. Переорієнтація 
освіти на особистість учня, формування 
людини, спрямованої на самовиховання, 
потребує дотримання таких принципів 
організації освітнього процесу, як 
гуманізація та гуманітаризація; єдність 
загальнолюдського та національного; 
розвиток і саморозвиток учнів у процесі 
навчання; співробітництво, співтворчість; 
індивідуалізація та диференціація; оптимі-
зація освітнього процесу [1]. 

Оновлена структура навчання буде 
ефективною лише за умов впровадження 
в освітній процес інноваційних уроків, 
зокрема інтегрованих. У наш час проблемі 
інтеграції приділяється значна увага. 
Новий етап розуміння єдності навчальних 
предметів перейшов від стадії реалізації 
міжпредметних зв'язків, які дозволяли 
лише розглядати паралельне існування 
явищ із різних предметів, до інтеграції цих 
явищ – не тільки поєднати окремо існуючі 
навчальні предмети або частини в ціле, а й 
поширити принцип доцільності на весь 
зміст освіти [2]. Проведення інтегрованих 
уроків передбачає таке структурування 
змісту і форм навчання, які б сприяли 
виникненню зацікавленості в учнів до 
засвоєння навчального матеріалу та 
сприяли б їхньому розвитку та вихованню. 
Комплексність подання навчального 
матеріалу розширяє межі уроку, 
перетворює інтегрування на процес, який 
поєднує навчання, виховання та розвиток. 
Разом з цим, будь-який урок, незалежно 
від форми і типу, може бути побудований 
як інтегрований (причому інтеграцію 
розуміють як спосіб виконання навчаль-
ного завдання; як спосіб дій на уроці з 
метою створення стійкого інтересу до 
навчального предмета). Отже, прове-
дення інтегрованих уроків сприяє 

розвитку мислення школярів; увазі і 
пам’яті; спостережливості та самостій-
ності й іншим позитивним якостям 
особистості [2]. 

Складним та відповідальним етапом 
роботи вчителя трудового навчання є його 
підготовка до інтегрованого уроку, 

визначення мети окремо для кожного 
предмета, що інтегрується. Наприклад, 

ворче мистецтво» тощо. Необхідно 
об’єднати зміст цих навчальних предметів, 
а це скорочує час на їх опанування та 
забезпечує якісне сприйняття матеріалу, 
що є безперечною перевагою інтеграції. 

Інтегрований урок – це урок, який 
проводиться з метою розкриття загальних 
закономірностей, законів, ідей, теорій, 
відображених у різних науках і відповід-
них їм навчальних предметах. Інтеграція 
(від лат. іnteger – повний, цілий) – це 
об’єднання в ціле раніше ізольованих 
частин. Інтегровані уроки ставлять за мету 
об’єднати споріднені блоки знань із різних 
навчальних предметів навколо однієї теми 
з метою інформаційного та емоційного 
збагачення, сприйняття, мислення, 
почуттів учнів. Це дає можливість 
пізнавати явище з різних боків, досягнути 
цілісності знань [3]. 

Пропонуємо зразок інтеграції 
«Трудового навчання» з предметами 
«Біологія та екологія» (10-11 класи) та 
«Хімія» (9-10 класи). 
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Практична робота. 
«Приготування антисептика» 

Щоб уберегтися від інфікування 
коронавірусом Всесвітня організація 
охорони здоров’я рекомендує частіше 
мити руки і регулярно користуватися 
антисептиками. Пропонуємо простий 
рецепт виготовлення антисептика. 
Інгредієнти для нього доступні у будь-якій 
аптеці. 

На один літр антисептика знадобиться: 

• етиловий спирт 96% — 833 мл; 

• перекис водню 3%— 42 мл; 

• гліцерин 98% — 15 мл. 
1. Змішайте інгредієнти, додайте 

дистильованої або кип’яченої води. 
2. Кількість води визначте з огляду на 

бажану консистенцію. 
3. Отриманий розчин розлити у кілька 

невеликих стерильних ємкостей, які 
зручно носити з собою. 
Готові герметично закриті пляшечки 

потрібно відкласти на 72 год. За три дні 
бактеріальні спори, які могли бути у 
посуді чи в спирті, загинуть і антисептик 
повноцінно виконуватиме свою функцію. 
ВООЗ рекомендує обробляти руки 
антисептиком не менше 30 секунд. 
Особливу увагу варто приділяти зоні під 
нігтями. 

У процесі проведення таких уроків 
реалізується діяльнісний та особистісно 
орієнтований підходи до освітнього 
процесу. Проведення інтегрованих уроків 
трудового навчання сприяє розвитку 
мислення учнів; увазі і пам’яті; 
спостережливості та самостійності; 
творчого потенціалу. 

Практична робота. 
«Виготовлення багаторазової маски» 

Технологічна послідовність виготовлення маски: 
1. Скласти дві деталі розкроєного виробу,  
зметати та зшити. 

2. Зшити зрізи виробу основного  
(лицьового) та виворітного (підкладки). 

3. Вивернути маску, виметати кант, провести  
волого-теплову обробку швів, закріпити резинку. 

4. Видалити зметувальні строчки,  
провести волого-теплову обробку  
готового виробу. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Ампілогова Л. П. Модульна організація уроку. / Л. П. Ампілогова. Київ :Шкільний світ, 2008. 
160 с.  

2. Волкова Н. П. Педагогіка: посібник. / Н. П. Волкова. Київ : Академія, 2001. 576 с.  
3. Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н.З. Дудник. Київ : Академ-

видав, 2012. 224 с.  



66  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 (50), 2021 
_________________________________________________________________________________________ 

ІНТЕГРАЦІЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ У ВИХОВНИЙ 

ПРОЦЕС СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

В. САМОЙЛЕНКО 

У сучасних умовах розвитку системи 
дошкільної освіти краєзнавство педаго-
гами розглядається як один із найбільш 
ефективних і потужних засобів патріотич-
ного виховання дітей. Адже знайомство з 
навколишнім світом розпочинається з 
вивчення рідного краю, а об’єкти культури 
є тими об’єктами, завдяки яким ефективно 
формується патріотичні почуття.  

Базовий компонент дошкільної освіти 
визначає любов до Батьківщини, що в 
емоційно-ціннісному ставленні має 
проявлятись як  «повага і любов до батьків, 
роду, держави, Батьківщини» [1]. Дошкіль-
ник має демонструвати інтерес до 
національних культурних цінностей свого 
народу; виявляти зацікавленість культурою 
українського народу, його історичним 
минулим; виявляти почуття власної гідності 
як представник українського народу [1, 
с. 14]. 

Патріотичне виховання як наукова 
проблема репрезентована в працях 
класиків педагогічної думки:  Г. Ващенка, 
А. Макаренка, С. Русової,  В. Сухомлин-
ського, К. Ушинського, Я. Чепіги. А сьогодні  
наукові студії О. Вишневського, О. Губко, 
Ю. Руденка, В. Сипченка, Л. Штефан, 
П. Щербаня.  

Краєзнавство як один із засобів 
виховання досліджується Л. Березівською 
Т. Бондаренко, Г. Гуменюк, О. Тімець. 
Українські науковці Л. Артемова, А. Богуш, 
В. Кузь, Т. Поніманська, О. Сухомлинська 
вказують на те, що патріотичне виховання 
має починатися з дошкільного дитинства. 

Але краєзнавчий матеріал мало 
відображений у практиці виховання 
патріотизму у дітей дошкільного віку, а 
тому проблема його ефективного 

використання  є досить актуальною.  
Здійснення патріотичного виховання 

на основі краєзнавчого матеріалу має 
історичне підґрунтя. Ідея його використан-
ня не нова і задекларована  в працях 
філософів і педагогів минулого
(Аристотель, Демокріт, Я. Коменський, 
Ж. Ж. Руссо). 

Аналіз наявної нормативної бази та 
методичної літератури з питання 
використання засобів краєзнавства у 
вихованні патріотизму дітей старшого 
дошкільного віку вказує на проблеми, а 
саме:  
– відсутність загальної ідейної основи 

патріотичного виховання дошкільників, 
яка б була універсальною для усіх 
регіонів України, з огляду на 
розрізненість менталітету; 

– неможливість організації та створення 

ня дошкільників традиційними 
способами, і як наслідок – необхідність 
пошуку новацій них засобів; 

– недостатнє застосування засобів 
краєзнавства у практиці дошкільного 
виховання, неповне та неефективне 
використання потенціалу краєзнавчої 
роботи. 
Найбільш важливим для патріотичного 

виховання дитини є саме старший 
дошкільний вік, у якому маленька 
особистість вже має уявлення про 
взаємозв’язок між базовими поняттями 
патріотизму. Цей ланцюжок понять є 
таким: родина      домівка      вулиця          
 місто     регіон      країна. На думку 
більшості дослідників, старший дошкільний 
вік є найбільш сензитивним періодом для 
виховання  позитивних рис  особистості,   у  
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тому числі й патріотизму [2, с.8]. 
Краєзнавчий матеріал максимально 

ефективно використовувати для форму-

вання патріотичних новоутворень у 
свідомості  старших дошкільників, врахо-
вуючи його  особливості  (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Особливості краєзнавчого матеріалу, що ефективно впливають  
на процес патріотичного виховання дошкільників  

Особливість Ефективна ознака Форма використання у ЗДО 

Неформальність Здатність створити атмосферу 
довіри у дитячому колективі, 
поєднати дітей у малі групи; довіра 
при залученні батьків. 

Робота у малих групах, сумісні за-
ходи з батьками; допомога бать-
ків у позанавчальний час. 

Демократичність Відсутність алгоритмів і схем робо-
ти, залучення людей різного віку до 
виконання завдань патріотичного 
виховання у дошкільних закладах, 
прояви          творчого         потенціалу  
старших дошкільників. 

Розробка патріотичних матеріалів 
із залученням батьків; виховні 
екскурсії до історичних пам’яток і 
музеїв; використання архівних 
матеріалів  різних родин. 

Наочність Подолання відчуження дошкільників 
у сприйнятті історичних пам’яток, 
меморіалів, усвідомлення їхнього       
значення      та      цінності;  
створення наочного образу Батьків-
щини, Малої та Великої, її історії та 
культури. 

Робота з фото та відеофрагмента-
ми;        екскурсії      до   пам’яток    і  
меморіалів, перегляд кінохроніки, 
вивченні історичних фотоаль-
бомів. 

Комунікативність Перетворення занять з монологу на 
діалог між педагогом і дошкільника-
ми; розповіді учасників бойових дій; 
обговорення подій. 

Найрізноманітніші форми занять. 

Емоційність Формування почуттів гордості за 
свою Батьківщину, за героїв, історію 
свого народу. 

Найрізноманітніші форми занять. 

Важливим у процесі патріотичного 
виховання з використанням краєзнавчого 
матеріалу є єдність зусиль педагогічного 
загалу, держави та сім’ї саме з урахуванням 
регіональної специфіки.  

Окрім того, краєзнавчий матеріал досить 
легко інтегрувати у розвивальні та навчальні 
заняття.  Пропонується  фрагмент такого 
заняття. Для його проведення необхідне 
обладнання:  глобус, карта України, 
фотографії рідного міста, села (Олевська), 
книжки, листівки про  рідне місто, 
зображення герба та прапора міста, м’яч. 
Попередня робота: екскурсії вулицями 
рідного міста, екскурсія до міського 
 

краєзнавчого музею, до парку, до річки, до 
лісгоспу. 

Хід заняття 
Вихователь заносить до групи глобус. 
– Діти, подивіться, що я вам сьогодні 
принесла. А може хтось знає, що це за 
куля? 

Кругла куля непроста, 
Тут міста, країни, скелі, 
Океани і пустелі, 
Гори, ріки і моря – 
Мандрувати буду я! 
Щоб по світу мандрувати, 
Не виходжу я із хати, 
Не сідаю я в автобус, 
А беру у руки глобус. 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Глобус – це зменшена у багато разів копія 
нашої планеті. А як називається планета, на 
якій ми живемо? 

Є багато країн на землі, 
В них озера, річки і долини… 
Є країни великі й малі, 
Та найкраща завжди – Батьківщина. 

А в якій країні ми живемо? Так, ми живемо 

Батьківщина. 
(Вихователь показує місце країні на глобусі, 
потім  діти розглядають карту.) 

Україна, любі діти, 
Наш чудовий край. 
Там ліси і полонини, 
І луги, і гай. 
І річок прудких багато, 
І рибок в них тьма! 
Україна – це біленькі 
У садках хатки, 
Ниви, збіжжям засіяні, 
Запашні квітки. 
І міста розлогі, чисті, 
Знай, дитя, це знай! 
Україна наша рідна – 
Це чудовий край! 

Подивіться на карту України. Червоними 
кружечками на ній виділено міста нашої 
країни. Назви яких міст України ви знаєте? У 
якому місті мешкаємо ми? У яких містах чи 
областях живуть ваші родичі, знайомі? 
Пропоную вам зіграти у гру «Хто де мешкає». 
Я починаю речення, а ви закінчуйте. 
• Кияни живуть у … 
• Одесити живуть в … 
• Вінничани живуть у … 
• Полтавчани живуть у… 
• Чернігівці живуть у … 
• Львів’яни живуть у … 
• Олевчани живуть в … 

наше рідне місто, ми тут народилися і 
живемо, і називають нас олевчанами.  

Вправа  «Місто яке?».  
Прапорець передавай, 
Швидше слово називай. 

( Місто яке:  гарне, мальовниче, чарівне, 
красиве, чудове, прекрасне, зелене.) 
А чи знаєте ви звідки пішла назва нашого 

міста? (Розповідь вихователя.) 
• Як називається річка, на березі якої 

розташоване наше місто?  
(Вихователь розповідає про походження 
назви річки – Уборть.) 

• Що зображено на гербі нашого міста? 
• Що зображено на прапорі нашого міста? 
• Яка головна площа нашого міста? 
• На якій вулиці знаходиться наш дитячий 

садок? 
• А що ще знаходиться на вулиці Київській? 

Багато вулиць є у нашому місті. Вони різні: 
короткі та довгі, вузькі та широкі. І 
називаються всі по-різному.  
(Вихователь виставляє на дошку зображен-
ня хлопчика, який плаче.) 

Цей маленький хлопчик гуляв зі своєю 
мамою і загубився. Підійшов до нього 
перехожий і говорить: «Не плач! Скажи свою 
адресу, і я відведу тебе додому». Хлопчик 
спочатку зрадів, та перепитав: «Адресу?» 
Перехожий нічого не розуміє і говорить: 
«Моя адреса: місто Олевськ, вулиця Київська, 
будинок 12. Це і є моя адреса». 

А ви, діти, знаєте свою адресу? Зараз у гру 
пограємо, свою адресу називаємо. 
Дидактична гра «Назви свою адресу». 
Діти стають у коло та передають м’яч, 
промовляючи:«Я живу за адресою...А ти?». 
Вправа «Не один, а багато». 
Що є в місті? 
• Не одна вулиця, а багато …(вулиць). 
• Не один дитячий садок, а багато … 

(дитячих садків). 
• Не один магазин, а багато …(магазинів). 
• Не одна школа, а багато … (шкіл). 
• Не одне дерево, а багато … (дерев). 
• Не одна машина, а багато … (машин). 
• Не один будинок, а багато… (будинків). 

Отже, використання краєзнавчого 
матеріалу сприяє у здійсненню ефективного 
виховання дошкільника-патріота, що має 
узагальнені уявлення про символи, мову, 
народи держави; має особисті оцінювальні 
судження щодо патріотичних вчинків; 
усвідомлено виконує дії патріотичного 
спрямування, прагне спілкуватися рідною 
мовою.  

1. Державний Базовий компонент дошкільної освіти в Україні [Електронний ресурс]. URL: http://
osvita.kr-admin.gov.ua. Дата звернення 04.12.2020. 
2. Долецька С. Патріотичне виховання молодших школярів у процесі краєзнавчої роботи : автореф. 
дис.  канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Східноукр. нац. ун-т імені В. Даля. 
Луганськ. 2011. 20 с. 

http://osvita.kr-admin.gov.ua
http://osvita.kr-admin.gov.ua
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПРЕДМЕТНО-ІГРОВОГО  

СЕРЕДОВИЩА В  ГРУПАХ РАННЬОГО ВІКУ 

Л. МІЩЕНКО 

Ранній вік – унікальний період у житті 
дитини.  Розвиток дитини з самого 
народження є запорукою його подальшого 
успішного життєвого шляху. Про 
важливість раннього розвитку знає 
практично кожен з батьків, який бажає 
своїй дитині успішного майбутнього.  

Становлення особистості малюка має 
відбуватися в характерних для цього віку 
видах діяльності – комунікативній, 
мовленнєвій, сенсорно-пізнавальній, ігро-
вій, художньо-естетичній, здоров’язберіга-
льній, руховій, у діяльності зі самообслу-
говування, – які наповнюють зміст й 
організацію кожного дня та надають 
малюкам можливості для самореалізації, 
самовираження. Ранній вік має 
неперевершене значення для всього 
подальшого розвитку дитини, у ньому  
«закладаються основи всіх подальших 
видів активності, закладається картина 
світу дитини, її світобачення» [1]. 

Створення повноцінного розвиваль-
ного освітнього середовища із забезпечен-
ням відповідної участі вихователя в 
організації діяльності дітей – одна з 
ключових умов успішної реалізації освітньо-
виховних завдань у групах раннього віку. 

Ранній розвиток – це не раннє читання 
та лічба. Насамперед, це розвиток 
основних психічних процесів: уваги, уяви, 
пам’яті, логічного та просторового 
мислення. Це створення такого освітнього 
середовища розвитку, в якому дитина 
змогла би успішно розвиватися і 
реалізовувати свою пізнавальну активність. 
У цьому середовищі дитина «удосконалює 
свій фізичний стан, формує моторні та 
сенсорні навички, що відповідають віку, 
набуває життєвий досвід, вчиться 
упорядковувати і зіставляти різні предмети 
і явища» [2].  

Завдання педагога створити простір – 

безпечний і багатофункціональний, зручний 
для координації процесом, з одного боку, і 
такий, що не лише об’єднує всіх учасників, а 
й водночас створює можливість для 
індивідуалізації простору кожного.  

Це надає можливість вихователю 
послідовно працювати з дітьми в 
індивідуально-підгруповому форматі, у той 
час коли інші діти самі визначаються з 
власними бажаннями, пріоритетами в 
освітньому середовищі групи, набувають 
власний досвід пізнання, спілкування, 
взаємодії під наглядом, але без прямої 
участі дорослого у їхніх видах активності. 
Вільний формат прояву активності має 
надзвичайне значення для дітей цього віку 
[4]. 

У відповідності до середовищного 
підходу «освітнє середовище» потрібно 
розуміти  як засіб виховання і як технологію 
опосередкованого управління (через 
середовище) процесом формування і 
розвитку дитини.  Як зазначає Н.Гавриш 
«середовищний підхід до виховання дітей 
раннього віку зумовлює створення «світу 
дитинства» в освітньому просторі, що 
сприяє інтеграції традиційної системи 
виховання з системою максимально набли-
женою до середовища життєдіяльності 
дитини» [3]. 

Звертаємо увагу на особливості та 
одночасно цілі освітнього середовища у 
групах раннього віку: 
•  середовище, побудоване на найвищих 

суспільних цінностях, прийнятих всіма 
учасниками освітнього процесу; 

•  середовище сенсорно-пізнавального 
пошуку, що сприяє формуванню 
світоглядної культури вихованців; 

•  середовище художньо-естетичного 
розвитку, яке обумовлює гармонізацію 
особистісної сфери дітей; 
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• середовище високої комунікативної 
культури, толерантної діалогової 
взаємодії вихованців і вихователів; 

• середовище, орієнтоване на 
психологічну комфортність і здоровий 
спосіб життя [3]. 
Серед основних характеристик освіт-

нього середовища груп раннього віку 
відповідність Базовому компоненту дошкі-
льної освіти, усвідомленість учасниками 
освітнього процесу унікальності дитини, 
відкритість по відношенню до дитини, 
урахування запитів батьків дитини у змісті 
освітньої роботи, варіативність програм, 
форм і методів для реалізації індивідуа-
льного підходу.  

Принципами побудови освітнього 
середовища груп раннього віку визначено 
Н.Гавриш як: 
• принцип фокусного навчання;  
• принцип забезпечення зони комфорту 

для дитини;  
• принцип мобільності для надання 

ними силами учасників освітнього 
процесу; 

•  проблемно-тематичний характер 
побудови середовища [3].  

•  Пропонуємо до уваги особливості 
побудови освітнього середовища у 
групах раннього віку відповідно до 
зазначених принципів.  
Фокусний формат освітнього 

середовища. 
Створення певного фокусу у 

середовищі, приділення найбільшої уваги з 
боку дорослого, розгортання насиченої, 
нової, цікавої для дитини сприяє  тому, що 
діти підтримують  активність дорослого 
своєю активністю. Таким чином мотивація 
діяльності дітей співпадає з завданнями 
педагогічної діяльності педагога. Подвійна 
перевага полягає в тому, що одне і те саме 
обладнання може використовуватися з 
різних позицій, залежно від фокусу уваги, 
тобто, який смисл у наявному обладнанні 
ми намагаємося відкрити разом із дітьми. 
Варіант: за столами можна грати у настільні 
ігри, можна накинути покривало і створити 
халабуду, можна намалювати полосу 
перешкод під столами або натягнути 

мотузку між ними, а можна їх перевернути 
догори ногами, натягнути харчову плівку та 
влаштувати малювання фарбами [3]. 

Забезпечення зони комфорту дитини 
Для оптимізації простору групи 

пропонується зонувати її консолями, 
низькими шафками, столиками, ширмами: 
так, щоб максимально розвести дітей 
(більше 4-5 не збиратися) і в той же час 
бачити їх поверх меблів. Це дасть 
можливість мінімізувати можливість 
конфліктів між дітьми, надасть їм відчуття 
затишності в маленькому просторі обра-
ного для гри кута. Мобільність, закритість, 
можливість для усамітнення у куточку за 
допомогою ширм, які можна встанов-
лювати, прибирати та змінювати розташу-
вання – це трансформування середовища, 
яке пов’язане з її поліфункціональністю.  
Такі можливості змін дозволяють, за 
ситуації, винести на перший план ту чи іншу 
функцію простору (на відміну від моно-
функціонального зонування, жорстко зак-
ріплює функції за певним простором) [3].  

Проектування освітнього середовища, 
що передбачає зонування групового 
приміщення груп раннього віку, дає змогу 
організувати освітній процес з малюками, 
який би максимально відповідав їхнім 
природним потребам і можливостям. 
Простір групового приміщення має бути 
розподілено на кілька осередків-закуточків, 
від’єднаних за допомогою прозорих 
підвісних жалюзі, консолей, шафок, 
пересувних ширм тощо. У кожному з 
елементів групового простору мають бути 
створені умови для різних видів активності 
від  1 до 4 дітей [3].   

До уваги кілька можливих варіантів:  
• стіл для складання (пазлів, мозаїки, 

ЛЄГО-гри);  
• стіл для самостійної художньої 

діяльності (малювання, ліплення                     
з 2-3 тацями, наповненими необхідними 
матеріалами й обладнанням);  

• стіл для виконання 3-4 дітьми вправ 
сенсорного змісту;  

• килимок навколо коробків чи поличок з 
будівельним матеріалом; книжкова 
поличка поряд з диванчиком чи зручною 
м’якою лавою;  
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• місце для гри з водою, піском тощо. 
При цьому педагог не втрачає 

можливості спостерігати за діяльністю 
малюків, а діти привчаються самовиз-
начатися зі своїми намірами, бажаннями, 
обирати те, що подобається з наданих 
вихователькою пропозицій. Такий розподіл 
простору дає можливість дитині в компанії 
з обмеженою кількістю одноліток 
почуватися більш затишно, ніж перебу-
ваючи у великому загалі. У таких умовах 
дитина скоріше опанує вербальні способи 
взаємодії з однолітками. При цьому названі 
варіанти не відміняють загальногруповий 
формат взаємодії малюків з педагогом. Це 
може бути коло, півколо на стільчиках, 
подушках, килимку, зручних лавах, 
здвигнутих кутом і ще багато різних 
варіантів. Головне, щоб загальне зібрання 
було не домінуючим способом організації 
дітей протягом дня. 

Перевага створюваним конструкціям 
власними силами учасників освітньої 
взаємодії над готовими іграми та 
іграшками.  

Готові іграшки та ігри уступають за 
своїми розвиваючими властивостями 
конструкціям, які створюються власноруч 
учасниками освітньої взаємодії.  Такі ігри та 
моделі не нав’язують дитині готового 
образу, а дозволяють творити його під час 
гри. Так само для будівельних ігор 
пропонуємо дошкільнятам дерев’яні 
дощечки, палички, а не кубики правильної 
форми чи конструктори з готових блоків. 
Посуд для ляльок можна виготовити з 
природного матеріалу – дерева або глини. 

Проблемно-тематичний характер 
побудови середовища. 

Освітнє середовище, в якому діє 
дитина, має бути невичерпним, 
інформативним, здатним задовольняти 
потреби в новизні. Має містити як відомі 
дитині компоненти, так і нові, незнайомі, які 
забезпечують її пізнавальний розвиток. 
Сучасні педагоги-дошкільники вказують на 
те, що поповнюючи обладнання в куточку, 
вихователь має дотримуватися принципів: 
врахування теми тижня, поступового 
ускладнення, тобто вносити в групу нові 
іграшки та ігри згідно з вимогами програми 

та тими знаннями, яких діти набувають на 
заняттях [3]. 

Рівень інформативності середовища 
досягається урізноманітненням тематики 
(від приготування їжі для ляльки до її 
лікування тощо). Усе обладнання має 
постійно поновлюватися, видозмінюватися 
і легко переноситися з одного центру в 
інший. Навколишнє середовище має бути 
організоване так, аби спонукати дитину до 
виконання активних дій: розгорнути, 
відкрити, використати для гри чи іншої 
діяльності.  

Для створення сприятливих умов 
особистісного зростання важливими 
вважаються специфічні засоби розвитку 
дітей раннього віку: ігрове поле (макет, 
діарама, фланелеграф, ширма), живі 
картинки, розумні книжки, сенсорно-
пізнавальні блоки (пісочниця, сухий басейн, 
м’які модулі, сухий душ, світлове 
обладнання) тощо. 

Наступним принципово важливим 
моментом для ефективної організації 
освітньої діяльності в групах раннього віку є 
маркування простору, сигнали, знаки, які 
допомагають в орієнтації у просторі і часі та 
поступово привчають до порядку. Тому 
маркування території є важливим 
елементом організації дітей і привчання їх 
до порядку. Особливого значення 
маркування набуває тепер, в період 
актуальності вимог щодо дотримання 
соціальної дистанції. Тож, це можуть бути 
наклеєні прямо на підлозі кольорові 
символічні позначки (геометричні форми, 
кружки, хрестики різної величини і кольору, 
тощо) з клейких стрічок, оракалу, скотчу. 
Кольоровим позначкам можуть відпові-
дати, наприклад, прищепки, м’які резинки 
відповідного кольору, які діти можуть 
отримувати зранку, під час прийому. 
Достатньо лише привернути увагу дитини 
на колір, форму, ознаку, щоб потім 
запросити до себе потрібну підгрупу дітей, 
допомогти малюкам зайняти своє місце 
тощо. Символічні маркери (спеціальні 
позначки, наклеєні у відповідному місці; 
сигнальні  картки; умовні позначки, про які 
попередньо домовилися з дітьми – це 
важливо)   допоможуть   малюкам   засвоїти  
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ДО СТРЕСУ 
У ДОРОСЛИХ  

Л. ВИСОЦЬКА 

порядок розташування іграшок, матеріалів 
й обладнання у шафках, на поличках 
консолі та інше. Багаторазове повторення з 
опорою на зоровий сигнал обов’язково 
полегшить процес орієнтування  малюків у 
групі. Особливого значення набувають не 
лише зорові сигнали, а й звукові: дзвоники, 
природні звуки, мелодії допоможуть дітям 
швидко реагувати на запрошення до столу, 

на заняття, рухову гру чи щось інше [3]. 
  Освітнім середовище закладу 

дошкільної освіти стає тільки тоді, коли 
виконує свої основні завдання: забезпечує 
розвиток дітей, охорону та збереження 
їхнього здоров’я, необхідні умови у 
випадку інклюзивної освіти; здійснює 
корекцію недоліків розвитку; враховує 
особливості розвитку та саморозвитку.  
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Останнім часом усе частіше психологу 
дитячого садка доводиться відповідати на 
запитання батьків: «Як допомогти собі? Як 
полегшити або усунути стрес, пов'язаний із 
негативними наслідками надзвичайних 
ситуацій? Де віднайти ресурси?».  

Як визначити, що ситуація  стресова? 
Будь-який стрес супроводжують емоційне 
напруження, втома та тривога [1]. Крім 
цього, стресу притаманні фізіологічні, 
психологічні, особистісні та медичні 
ознаки. 

Деякі ознаки стресу проявляються на 
стадії шоку, тривоги або орієнтування, а 
деякі характерні для хронічного стресу. 

Тривалий чи інтенсивний вплив 
стресорів може призвести до мотива-
ційних, соматичних, особистісних змін. 

Якщо ваші адаптивні здібності не 
відповідають вимогам навколишнього 
середовища та діяльності, можуть 
виникати «хвороби стресу». На 
особистісному рівні можуть виникнути 
замкнутість, відчуження, низька соціальна 
адаптація, невротична декомпенсація, 
афективні реакції, підвищена чутливість, 
незадоволення сформованими взаєми-
нами. 

Причиною такого становища, мабуть, є 
те, що в наш складний час у батьків не 
завжди є можливість і час повною мірою 
приділити увагу  збереженню та зміцненню 
власного психічного здоров’я. 

Дорослі насамперед дбають про 
дитину  і  забувають  піклуватися  про  себе, 
дбати про власні потреби та здоров’я.  
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Організм дорослих влаштований так, що 
може багато витримати і витерпіти. Однак 
рано чи пізно настає виснаження: стає 
важко вставати щоранку, усе дратує, сон 
стає неглибоким, зранку виникає відчуття 
втоми, може різко змінюватися настрій.  

Іноді людина може відчувати складні, 
тяжкі та неприємні відчуття, що з 
ускладненими ситуаціями у житті лише 
накопичуються, накладаються одне на одне, 
формуючи певний баласт. Після кількох 
років такого екстремального життя 
виникають психосоматичні захворювання. 
Тож на простих прикладах хочу 
продемонструвати, як можна і необхідно 
позбавлятись такого вантажу, не наносячи 
моральної шкоди собі. 

Запам’ятайте, упоратись із проблемою 
дозволяє тільки дія. Щоб подбати про себе і 
підтримати організм у непростий період, 
скористайтеся вправами (стратегіями) для 
швидкої самодопомоги. 
– Займайтеся фізичною активністю: 

масаж, сауна, бадмінтон, йога чи 
кардіотренування  (вибір за вами).  

– Достатньо спіть і харчуйтеся 
збалансовано. Здорове та збалансоване 
харчування позитивно впливає на ваше 
самопочуття, зміцнює нервову систему, 
додає активності. 

– Знаходьте місце для гумору та сміху у 
вашому житті. 

– Плачте! Сльози містять спеціальні білки 
та амінокислоти. Завдяки сльозоут-
воренню вони виходять назовні. Це 
допомагає зняти напруження і підвищує 
стресостійкість. 

– Користуйтеся практикою «Майнд-
фулнес» (з англ, mindfulness - 
«усвідомленість», «зосередженість», 
«наповненість», «присутність») – 
практика повної усвідомленості своїх 
думок, емоцій і досвіду. Вона вчить 
перемикати увагу на теперішній момент, 
речі, які тут і зараз дають насолоду та 
спокій [2]. 

Фокусуватися можна: 
– на диханні:  я відчуваю, як повітря 

входить у легені через ніс і виходить 
назовні; 

– звуках, які вас оточують у конкретний 

момент:  шумить дощ, галасують діти, 
звук потяга, хтось когось гукнув, спів 
птахів; 

– тому, що ви бачите:  сусідка з дитиною 
вийшла на прогулянку, хлопчик їде на 
самокаті, в небі летить літак тощо. 
Практика «Майндфулнес» дає змогу 

повернути увагу в теперішній момент і 
позбутися негативних думок.  
– Використовуйте техніку «Зенарт», яка 

позитивно впливає на емоційний стан, 
знімає стрес і втому.  
Щоб опанувати цю техніку з нуля, 

підійдуть гелеві ручки чи фломастери. 
Малюнки створюють із різних простих 
візерунків: крапок, ком, кружечків, зигзагів, 
рисочок, трикутників, хвиль, кривуль тощо 
[3]. Найпростіший спосіб створити карти-ну 
у техніці «зенарт» 
такий: 
• роздрукувати на 

кольоровому папері 
силует будь-якого 
предмета  (літери, 
цифри, тварини, квітки тощо); 

• поділити його на кілька частин, кожну з 
яких заповнити різними графічними 
елементами - лініями, кружечками, 
зигзагами тощо; оптимальна кількість 
частин для знайомства з технікою - 5-6 
штук. 

• Гуляйте містом, плануйте похід у театр, 
відвідуйте цікаві заходи: майстер – класи, 
клуби за інтересами. 

• Проводьте сімейні кіносеанси. Приго-
туйте улюблені смаколики (цукерки, 
печиво, попкорн, фрукти) й насолод-
жуйтесь переглядом. 

• Розчісуйте волосся протягом 10-15 хвилин. 
Ця процедура допомагає «розігнати» 
кров і розслабити м'язи. 

• Частіше приймайте ванну чи душ. 
Встаньте під теплі струмені води, щоб 
вони масажували голову та плечі. 
Незабаром ви відчуєте, як вода забирає із 
собою все непотрібне. 

• Щоб зберегти енергію, масажуйте по 30 
секунд точки, що знаходяться під носом, 
між бровами, під нижньою губою і в 
центрі долоні. 
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• Пийте чай з гібіскусом.  
• Створіть сприятливу атмосферу для 

відпочинку та релаксації: свічки, 
аромалампа, улюблена музика. Запахи 
сильно пов'язані з емоційною пам'яттю. 
Тому дуже корисно мати під рукою 
аромат, що асоціюється з пережитими 
хвилинами сильного щастя, захоплення, 
блаженства. Вдихайте його частіше, і це 
допоможе зберегти гарний настрій. 

– Виїздіть на природу, сидіть біля багаття 
та дивіться на зірки. 

– Приділіть час для улюбленої справи: 
вишивка, приготування смачної страви, 
фотографування, читання улюбленої 

книги. 
– Плануйте похід до магазинів. Даруйте 

собі подарунки – те, про що давно 
мріяли чи хотіли придбати. 

– Обговорюйте з близькими людьми свої 
проблеми. 

– Говоріть про мрії. 
Це швидкі й прості способи виведення 

дорослих із стресових ситуацій, які 
сприяють розслабленню нервової системи 
і гармонії в сім’ї. Дуже приємним 
залишаються зізнання батьків, що на собі 
відчули, як діють нескладні способи зняття 
напруги. 
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КАРПУША В. – методист з фізики та астрономії навчально-методичного відділу координації 
освітньої діяльності та професійного розвитку КЗ Сумський  
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

КОРЕНЕВА І. – методист з трудового навчання   навчально-методичного   відділу координації 
освітньої діяльності професійного розвитку КЗ Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 

ЛЕВЕНЕЦЬ В. – керівник гуртка хореографії школи раннього розвитку дитини «Малюк» 
КЗ Сумський Палац дітей та юнацтва 

ЛОГВИНЕНКО Ю. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарної 
освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

МАЗУРЕНКО В. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарної 
освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

МІЩЕНКО Л. – методист з дошкільної освіти навчально-методичного 
КЗ Сумський обласний інститут     

післядипломної педагогічної освіти 

ПАПУСЬ О. – учитель спеціаліст з хімії Комунальної установи Сумської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 13 ім. А.С. Мачуленка м. Суми, Сумської області 

САМОЙЛЕНКО В. – старший вихователь  Центру розвитку дитини №1 м. Олевськ Житомирської 
області 

СВЄТЛОВА Т. – методист з математики навчально-методичного відділу 
КЗ  Сумський обласний  

інститут післядипломної педагогічної освіти 

СЄРИХ Т. – методист КЗ Сумський Палац дітей та юнацтва 

СУКАЧОВА Н. – методист   з    національно-патріотичної   роботи   та    «Захисту   України»  
навчально-методичного  відділу  відділу  координації  освітньої  діяльності  
та  професійного розвитку КЗ Сумський обласний інститут  післядипломної  
педагогічної  освіти  

ЧХАЙЛО Л. – методист із зарубіжної літератури та мов національних меншин навчально-
методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розви-
тку, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
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