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НАЦІОНАЛЬНІ СВІДОМІСТЬ ТА ЧАС  

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАДБАННЯ СЕРГІЯ ПОДОЛИНСЬКОГО  
ТА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ДОРОБКУ МИКОЛИ РУДЕНКА 

Ю.ЛОГВИНЕНКО, 

В.МАЗУРЕНКО  

… справжній прогрес треба вбачати не в 
предметах побуту, а в душах людських – ким ми були 

вчора і ким стали сьогодні? 
М. Руденко  

Стратегічний напрям розвитку науки, який 
розроблявся останнім часом, показав, що наука 
не наблизила людство до вирішення глобальних 
світових проблем, а, навпаки, загострила їх і 
віддалила людину від Природи та Космосу. 
ХХ століття додало до кола наукових пошуків 
шляхи вирішення глобальних проблем сучасності, 
які сьогодні, у ХХІ сторіччі, цивілізація тільки 
поглиблює, демонструючи глибоку кризу майже 
всіх суспільних і державних систем. На жаль, 
сфокусовані на довгострокову перспективу 
концептуальні ідеї, залишені світовій науці 
С. Подолинським та Г. Сковородою, людство 
виявилося неспроможним дієво застосувати для 
свого прогресу.  

Мета статті – показати розвиток ідей 
С. Подолинського та Г. Сковороди в інтелекту-
альному та художньому спадку М. Руденка.   

Предметом дослідження є розвідка Сергія 
Подолинського «Праця людини і її відношення до 
розподілу енергії» та «Енергія прогресу» 
Миколи Руденка. 

Ідеї С. Подолинського знайшли продовження у 
відкриттях багатьох учених. У «Енергії прогресу» 
М. Руденко зазначав: «Його теорія не тільки 
перегукується з теоріями К.А. Тімірязєва, 
В.І. Вернадського і О.Л. Чижевського, а багато в 
чому їх випереджає і приводить до широких 
узагальнень» [3, с. 67]. Згадані М. Руденком учені 

додали до ідей представників української 
наукової школи фізичної економії своє бачення 
природних, економічних і космічних процесів, 
однак, на нашу думку, найбільш дієво продов-
жував розвивати ідеї С. Подолинського саме 
автор цитати.  

Цивілізація повинна піклуватися про майбутнє. 
Що залишиться після нераціоналізму теперіш-
нього покоління? Вже сьогодні регіони, де 
здійснюється видобуток залізної руди, мінералів, 
вугілля, нагадують ландшафти мертвих 
поверхностей Марса чи Місяця. Людський розум 
має бути скерований на пошуки способів 
оволодіння невичерпною енергією Космосу для 
прогресу людства.  

Переймаючись дослідженням взаємозв’язків 
між економічними й енергетичними процесами 
людства, С. Подолинський шукав альтернативні 
джерела енергії, що забезпечили б людство 
невичерпними ресурсами для сталого розвитку. 
Вчений зосередився на перетворюваних видах 
енергії: енергія обертання Землі навколо Сонця, 
внутрішня теплота Землі, хімічна енергія, що є у 
великих масах вільних металів, енергія руху 
повітря, води та ін. Деякі види енергії людству 
важко застосувати для свого розвитку через ряд 
причин: чи то невміння керувати стихіями, чи то 
незначне нагромадження енергії.  
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М. Руденко цікавився пошуками енергії 
прогресу людства й виділив чотири види 
виробничої енергії, якою живиться цивілізація: 
1) абсолютна виробнича енергія (енергія 
фотосинтезу), 2) відносна виробнича енергія 
(енергія, яку навчилося виробляти людство на 
ГЕС, АЕС, атомна енергія), 3) виробнича енергія, 
що убуває (енергія вугілля, нафти, газу), 4) енергія 
прогресу – енергія, що закладена у гумусному 
шарі планети [3, с. 359]. Письменник бачив 
невичерпне джерело енергії для людства у 
підкоренні термоядерної реакції.  

Спираючись на відкриття вчених того часу й 
розкриваючи свій погляд на енергетичні процеси, 
С. Подолинський обійшов увагою енергію 
притягування. Можемо припустити, що він, 
можливо, розглядав притягування як властивість 
матерії: «Одне тяжіння стоїть поки що осторонь, 
тому що багато хто приймає його ще за корінну 
властивість матерії, здатну виявляти свою дію на 
відстані, безпосередньо, всупереч відомим нині 
законам механіки» [1, с. 205]. На наш погляд, 
підкреслена С. Подолинським суперечлива 
характеристика притягування стала основою 
гіпотези М. Руденка про те, що насправді 
притягування слід розуміти як відштовхування. 
Цю властивість матерії М. Руденко розкрив у праці 
«Гносис і сучасність (Архітектура Всесвіту)». 

Вивчаючи енергетичні процеси, обидва 
дослідники відзначали роль Сонця у забезпеченні 
людства джерелами енергії. С. Подолинський 
зазначав, що людство одержує на Землі енергію 
Сонця не в надто перетворюваному, але й не 
занадто стійкому вигляді [1, с. 216]. При цьому 
дослідник підкреслював: «… якби Сонце 
припинило своє щедре випромінювання, то на 
Землі панували б темрява, холод, відсутність 
усякого життя і майже повна відсутність усякого 
руху» [1, с. 210].  

Продовження цієї думки знаходимо у романі 
М. Руденка «Орлова балка». Головний герой 
художник Володимир Таран бачить Усесвіт 
живим, одухотвореним: «Насправді ж наукові 
терміни – лише ярлики, котрі нічого не кажуть про 
глибинну сутність. Зрештою, фотосинтез – це 
тільки робота. А де ж той суб’єкт, котрий її 
виконує? Творення не може відбуватися без 
Суб’єкта Творення. Словом, Христос – це Дух 
Сонця. Всі земні народи бачили Сонце живим, 
одухотвореним. Чи може мертвий батько 
породити живого сина? Нісенітниця!» [5, с. 189]. 

У дослідженні ролі Сонця для планети і 

людства М. Руденко пішов далі. У праці «Гносис і 
сучасність (Архітектура Всесвіту)» він 
стверджував, що «фактично Сонце світиться не 
своїм світлом – воно радше нагадує рефлектор, 
що спрямовує на Землю проміння» [3, с. 629]. 
Аргументував свою думку письменник так: якщо в 
надрах Сонця відбувається термоядерна реакція, 
повинні бути потоки нейтрино, яких майже немає. 

Обидва дослідники бачили виняткову роль 
Сонця у процесі фотосинтезу й наголошували, що 
родючість гумусного шару планети зумовлена 
діяльністю Сонця: «Сьогодні неможливо заводити 
розмову про додаткову вартість, не 
усвідомлюючи виняткової ролі хліборобства і 
космічного походження всього живого на 
Землі» [3, с. 53]. Додаткова вартість (у 

це додаткова 
енергія Сонця, яку людство використовує для 
свого прогресу. Розвиваючи ідеї С. Подолинського 
про джерело додаткової вартості, М. Руденко 
доведе хибність політекономії К. Маркса. 

М. Руденко вважав, що абсолютну додаткову 
вартість людство отримує виключно у сільському 
господарстві: «І до землі додати треба труд. / 
Проте леміш, чепіга та підкова / Не родять хліба. / 
Суть у землі, воді...» [3, с. 661]. Людська праця в 
процесі землеробства дає лише 1/5 продуктивних 
сил,   а   решта   належить   Природі:   «Тим  часом я  
спинивсь на розрахунку: / Продукт сукупний має 
п’ять частин. / За логікою шикувалось струнко: / 
Ісус Христос... / І п’ять Його хлібин. / Адже ж не 
золото в основі – / Злаки! / Зерно й солома, їжа для 
людей / Та для тварин...» [3, с. 661].  

Підкреслена С. Подолинським необхідність 
постійно працювати над перевищенням 
накопиченої енергії вищої форми над спожитою 
дає можливість відшукати шлях розвитку 
цивілізації, а М. Руденко, розглянувши цю 
глобальну проблему, значно розширив її 
масштаби. Письменник довів, що альтернатива 
прогресу людства є, і вона полягає в розвитку 
демократії, свободі думки, слова й дій, 
спрямованих на приріст абсолютної додаткової 
вартості. Дослідник довів, що за рахунок 
абсолютної додаткової вартості забезпечується 
прогрес цивілізації. Вартість тому і є абсолютною, 
бо твориться Суб’єктом Творення через Сонце і 
землю, які дають новий урожай виключно за 
рахунок родючості ґрунту та отриманої енергії із 
Космосу. Саме так людина отримує «чистий 
продукт» і ним збагачується.  
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Людина є часткою речовинного світу, який не 
можна ототожнювати із поняттям «субстанція», 
«матерія». М. Руденко, як С. Подолинський і 
Г. Сковорода, розуміє категорії «матерія» і 
«речовина» науково й закликає читача не плутати 
основоположні філософські категорії: «Я 
потойбічне легко уявляю: / Там із проміння виткані 
світи. / Та як оту берізку серед гаю / Навчило Сонце 
жити і рости? // … Не про небесне вся моя 
турбота, / Хоч то – мій дім, прибув я звідтіля. / Сама 
безмежність – це жива істота, / Та як людиною стає 
земля?.. // І, може, в тому наша честь велика – / 
Мета космічна, спрага світова! – / Що речовинність 
груба та безлика / У нашому стражданні ожива» [3, 
с. 203]. 

Для більшої переконливості в розумінні 
трансформації матерії в образи та ідеї, що 
наповнюють сфери життям, М. Руденко посилався 
на матеріалістичне вчення Г.Сковороди: «Матерія 
для нього була вся була жива – не тільки тут, на 
Землі, де царює людина. Зовнішнє – матерія, 
внутрішнє – ідеї. Так говорив Сковорода і це 
всюди, всюди – в цілому Всесвіті!» [5, с. 20].  

Головний герой роману М. Руденка «Сила 
Моносу» філософ Мирон Грива теж розділяв ідеї 
Г. Сковороди: «… раз не здатне безконечно 
зростати гравітаційне прискорення, значить, не 
можуть бути безконечними і гравітаційні сили. 
Отже, в природі має існувати сила як світова 
константа. Сила Моносу!.. Далі не варто 
продовжувати, бо це заведе нас дуже далеко. Так 
далеко, що ми вслід за Спінозою і Сковородою 
змушені будемо Природу ототожнити з Богом. 
Чому? Тому, що в центрі нашої галактики не 
«чорна діра», як дехто гадає, – там живе 
Христос» [5, с. 284]. Письменник навіть надав Гриві 
певної схожості зі Сковородою, вдавшись до гри 
слів із відомої епітафії, вибитої на надгробному 
камені мандрівного філософа: «Волосся 
розметалося й довершувало картину, яку можна 
було назвати так: „Не ловіть мою душу – не 
віддам!» [5, с. 281].  

Як бачимо, письменникове розуміння Бога 
повністю перегукується зі вченням українського 
мандрівного філософа: «Одне слово – Бог! Він же 
Природа. Те, про що говорили Піфагор, Бруно, 
Спіноза, Сковорода: Бог є Природа, Природа є 
Бог» [3, с. 203]. М. Руденко бачив у Богові творця 
життя:  «Світова  філософія  має  два крила: у ній 

існує суб’єкт гносеологічний – тобто суб’єкт 
пізнання. Це я, ви, інші люди. Словом, людина. Але 
існує Суб’єкт Творення. Коли ми відкидаємо 
онтологію, то разом з нею відкидаємо і 
субстанцію. А тим часом не ми створили Всесвіт – 
він створив нас» [3, с. 203].  

Зосереджуючи увагу на зв’язку мікро і 
макрокосмів, пов’язуючи їх воєдино, як свого часу 
це зробив Г. Сковорода, М. Руденко писав: «Цілком 
зрозуміло: якщо земна людина повторює Всесвіт у 
мікрокосмі, то в зворотному порядку належить 
визнати: Всесвіт повторює людину в Мегакосмі – 
інакше й перше твердження доведеться визнати 
хибним» [3, с. 557]. Людина, як жива краплина 
Всесвіту, спираючись на власний досвід та знання, 
має керуватися Божими Законами. 

Шлях пізнання видимої натури, за 
Г. Сковородою, лежить через пізнання людиною 
себе самої, своєї внутрішньої суті, «внутрішньої 
людини». Це переконання ґрунтується на засадничій 
тезі його філософії про паралелізм у структурі трьох 
світів: макро-, мікрокосму й Біблії. Виходячи з цієї 
тези, «внутрішня людина» у Сковороди водночас 
індивідуальна й надіндивідуальна, космічна; її 
структура аналогічна будові великого світу 
[7, с. 374].  

Частка Божественного, стверджував 
М. Руденко, накладає на людину величезну 
відповідальність. Як істота, здатна до усвідомлення 
й самоусвідомлення, людина є відповідальною за 
весь органічний світ на планеті, за життя у Всесвіті, 
який в свою чергу мислиться антропоморфно – як 
живий одухотворений організм: «Наче цей світ 
оселився в зернині, / Живчик його опромінений – 
ти. / В серце Галактики, в обрії сині / Мусиш душею 
відважно рости. // І проростає в неміряну 
дальність / Все, що ти зважити встиг у бою. / І 
перед Всесвітом відповідальність / Ляже зненацька 
на душу твою» (1973) [2, с. 317]. 

Г. Сковорода стверджував, що тіло є втіленням 
задуму Бога про людину в реальності, а душа 
«споріднена» Богові: “Сродна” як розум – Уму, як 
дух – Духові. Як духовне життя – Духовному 
Життєві» [7, с. 90]. Пояснюючи своє бачення 
єдності мікро і макрокосму, М. Руденко писав: «Але 
ж треба нам знати: ми найближчі родичі 
галактичного організму – родичі не за тілом, а за 
Духом. Нам потрібні руки й ноги, а галактичному 
Розумові    вони    непотрібні.    Його    руки   й     ноги  
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променеві, як і Він Сам. У Нього їх незліченні тисячі, 
міріади. А коли Йому треба стати людиною, Він 
народжується у вигляді Ісуса Христа або 
Крішни» [3, с. 562]. Таке світобачення письменника 
сприйме позитивно навіть атеїст. У поезії 
«Інопланетяни» (2002) М. Руденко заперечує 
теорію еволюції Дарвіна, розвиваючи ідеї 
Сковороди: «Невже тобі не зрозуміло, / Як 
співіснують Дух і плоть? / Батьки дають дитині 
тіло, / А душу заклада Господь. // Нам не властиво 
помирати – / Ми вписані в обмінний рух. / Людина – 

не паперовий клаптик, / Що списаний недбало 
був. / Чи знаєш ти, з яких галактик / У материнську 
плоть прибув? // Ні, ти не бомж. Це не бездомність – 
/ Планет неміряні ряди. / Бог відкриває 
підсвідомість / Не кожному – живи і 
жди» [2, с. 345]. 

У розвідці «Праця людини та відношення до 
розподілу енергії» С. Подолинський розглянув 
працю як один із численних проявів загальної 
світової енергії. Він навів визначення праці людини 
та виокремив єдино корисну в розумінні 
збільшення енергії на Землі роботу, тобто 
працю, спрямовану на нове перетворення нижчих 
форм енергії у вищі [1, с. 227]. 

Отже, людина може і мусить своєю працею 
збільшувати кількість енергії не Землі. М. Руденко 
бачив корисну працю людини виключно в 
аграрному секторі економіки, а саме у 
вирощуванні зернових. Ба більше, письменник 
пропонував зробити вартість зерна одиницею 
вартості замість золота. Аргументував свою думку 
просто: людина не може харчуватися золотом. Їй 
завжди потрібна їжа, а їжу як енергетичний ресурс 
дослідив С. Подолинський.  

Можемо відзначити, що із вузько 
антропологічного вивчення окремої людини 

письменник переходить до широких філософсько-
людинознавчих досліджень: «Звук той чи зоряний 
дим / У променевім замісі / Згорнеться пасмом 
рудим – / Стане зозулею в лісі; // Витвором 
сонячних рук, / Схований в блискавиці, / В громі… / 
Хто вона – постать чи звук? / Хто вона – / Тіло чи 
промінь?» (1973) [2, с. 317]. М. Руденко ставив 
питання, яке вчені не можуть вирішити ще з часів 
Арістотеля: як на нашій планеті виникло життя? І 
коли думки дослідників розділилися (були 
прихильники абіогенезу, гетерогенезу, біогенезу), 
то для себе він вирішив, що життя є космічним 
явищем, а не суто земним.  

І С. Подолинський, і М. Руденко покладалися 
на розум та інтелект людини. Вони вірили, що 
людство відшукає невичерпне джерело енергії й 
безмежно продовжить життя на планеті, бо 
людина, як і все органічне життя, не може 
існувати без енергії. Досліджуючи можливості 
інтелекту людини, М. Руденко наголошував на 
необхідності формувати національну еліту.  

Високий освітній і культурний рівень 
особистості  розглядався письменником як 
життєва необхідність і визначальний чинник 
розвитку цивілізації. М. Руденко наголошував на 
стратегічному завданні освіти ХХІ століття – 
підготувати  молодь  до  комплексного  вирішення 
загальноцивілізаційних нагальних проблем із 
врахуванням інтересів власної держави та інших 
країн. Письменник вів мову про дуже важливу 
перебудову світосприйняття всієї цивілізації – від 
уявлень субординативістських (ієрархічних) до 
уявлень про поліфонічність життя. Людство 
повинно здійснити перехід від стратегії підкорення 
до стратегії партнерства, і зробити це можна тільки 
завдяки якісній освіті, якій під силу докорінно 
змінити людину.  
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Рисунок 1. Чи може реформа НУШ покращити якість освіти в Україні? 

НУШ  

СТАН ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВНОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ШКОЛИ: КОМПЕТЕНТНІСНО-ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД 

О.БОРИСЕНКО  

Реформування системи освіти є надзвичайно 
важливим завданням суспільства, адже від рівня її 
розвитку залежить збереження і зростання 
культурного та економічного потенціалу держави. 
Інтегральною основою сучасної парадигми освіти, 
на засадах якої ґрунтується реформування, є 
філософія  Нової української школи (НУШ), що 
заснована на  поєднанні основних положень 
особистісно-орієнтованого навчання, діяльнісного та 
компетентнісного підходів. 

Процес реалізації основних принципів НУШ в 
основній і старшій школі забезпечує вчитель, який 
має виконувати роль організатора і координатора 
дій учнів, перебувати в авангарді освітніх 
перетворень, сприяти інтеграції набутих учнями 
компетентностей для вирішення нових навчальних 
і життєвих завдань, формуванню цілісної картини 
світу.  

Визначення рівня сформованості компетент-
ностей вчителів щодо реалізації інтегрованого 
навчання в контексті вимог НУШ, стало метою 

моніторингового дослідження. Воно було 
проведено у березні 2021 року у закладах 
загальної середньої освіти Білопільської та 
Кролевецької міських територіальних громад.  

У моніторингу взяли участь 19 заступників 
директорів, 210 учителів 5-10-х класів, 249 учнів 6-х 
та 144 учня 10-х класів тринадцяти закладів 
загальної середньої освіти. 

Як вважає більшість (96 % заступників 
директорів та 76% учителів) респондентів, не 
зважаючи на загальні тенденції реформування, 
сучасний зміст освіти здебільшого відповідає 
вимогам сьогодення; змін потребують навчальні 
програми для 5-11-х класів. Не погоджуються із 
цією думкою 24% опитаних учителів. 

Заступники директорів переконані, що зміни, 
передбачені реформою НУШ, можуть покращити 
якість шкільної освіти в Україні. Із цією думкою 
погодилися 85% опитаних учителів (31% повною мірою, 
54% частково). Не поділяють таких поглядів 15% 
учителів (рис. 1). 
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Результати дослідження свідчать: учителі 
закладів, що взяли участь у моніторингу, 
ознайомлені з основними положеннями та змістом 
таких базових документів, як Концепція «Нова 
українська школа» та «Державний стандарт 
базової середньої освіти». Про це у своїх 
відповідях зазначили усі представники 
адміністрації. Одночасно про свою часткову 
обізнаність з Концепцією НУШ повідомили 36% 
учителів; із Державним стандартом базової 
середньої освіти – 23% педагогів.  

Упровадження принципів НУШ у практику 
роботи вчителів основної та старшої школи 
потребує від них не лише опрацювання базових 
документів, а й ознайомлення з теоретико-
методичними аспектами організації процесу 
навчання, вимогами до компетентностей учителя, 
новими освітніми стандартами у контексті 
актуальних ідей реформування освітнього 
процесу.  

На думку опитаних педагогічних працівників, 
поглибленню їхньої обізнаності щодо основних 
положень Концепції «Нова українська школа» 
значною мірою сприяють семінари-навчання та 

вебінари, інформація офіційного сайту 
Міністерства освіти і науки України, онлайн-
навчання міського та основного рівнів, самостійне 
опрацювання документів. Більшість опитаних 
респондентів (77% заступників директорів і 65% 
учителів) зазначили, що  отримали необхідні 
знання на курсах підвищення кваліфікації у 
Сумському обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти.  

Успішність упровадження освітніх реформ тісно 
пов’язана з професійним розвитком учителів. 
Специфіка освітянської діяльності ставить нові вимоги 
до особистості педагога, його професійних якостей. 
Опитані заступники директорів високо оцінили рівень 
сформованості наскрізних (загальних) компетент-
ностей учителів основної та старшої школи 
досліджених закладів. Найвищим, на думку усіх 
респондентів, є рівень сформованості громадянської 
та соціальної компетентностей учителів. Рівень 
розвитку культури самовираження учителів основної 
та старшої школи більшість (83%) опитаних 
заступників директорів вважають високим, а 17% –  
достатнім (рис. 2). 
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Рисунок 2. Рівень сформованості окремих ключових компетентностей учителів основної  
та старшої школи (за відповідями заступників директорів). 
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Найбільше розрізняються  відповіді заступників 
директорів щодо оцінки підприємницької компетент-
ності учителів. Половина респондентів (50%) оцінили її 
розвиток середнім,  33% – достатнім, 17% – високим 
рівнями (рис. 3). 

У сучасних умовах радикально змінюється статус 
учителя, його освітні функції, зростають вимоги до 
його професіоналізму. Професійна компетентність 
являє собою поєднання знань, умінь, якостей 
особистості вчителя, що забезпечують 
оптимальність, варіативність та ефективність 
побудови освітнього процесу.  

Заступникам директорів досліджених закладів 
було запропоновано оцінити сформованість 
професійних компетентностей учителів основної 

та старшої школи за напрямами їхньої педагогічної 
діяльності. Як свідчать результати опитування, 
найкраще вчителі володіють сучасним змістом 
освіти, методиками та технологіями навчання, а 
найбільш розвиненою є, як вважають заступники 
директорів, мовно-комунікативна компетентність. 
Учителі вміють чітко викладати думки, аргументувати, 
висловлювати судження, установлювати міжособистісні 
зв’язки, добирати форми та методи роботи, на 
достатньому рівні володіють інформаційно-цифровою 
компетентністю. Але 17% респондентів зазначили, що 
предметно-методична компетентність учителів 
знаходиться на середньому рівні сформованості 
(таблиця 1). 

Напрями педагогічної діяль-
ності 

Кількість респондентів 

Компетентності Рівень 

Низький Середній Достатній Високий 

Навчання учнів предметів 
(інтегрованих курсів), застосуван-
ня сучасного змісту освіти,  
методик, технологій. 

мовно-комунікативна – 17 17 66 

предметно-методична – 17 33 50 

інформаційно-цифрова – – 100 – 

Партнерська взаємодія з  
учасниками освітнього  
процесу. 

психологічна – – 83 17 

емоційно-етична – – 67 33 

педагогічного партнерства – – 83 17 

Організація безпечного розви-
вального, здорового,  
інклюзивного середовища. 

інклюзивна – 17 66 17 

здоров’язбережувальна – – 50 50 

проєктувальна – 33 67 – 

Управління освітнім  
процесом. 

прогностична – 50 50 – 

організаційна – – 67 33 

оцінювально-аналітична – 17 66 17 

Безперервний професійний 
розвиток. 

інноваційна – 17 33 50 

здатність до навчання впро-
довж життя 

– – 50 50 

рефлексивна – – 100 – 

Таблиця 1  
Рівень сформованості професійних компетентностей учителів основної та старшої школи за напрямами  
педагогічної діяльності (у %) 

Переважно достатнім і високим рівнями 
респонденти оцінили сформованість компетентностей 
безперервного професійного розвитку учителів. 
Половина заступників директорів високо оцінили 
сформованість інноваційної компетентності учителів та 
їхньої здатності до навчання протягом життя. На  думку 
опитаних, переважна більшість учителів досліджених 
закладів здатні адекватно проводити професійно-
особистісну самооцінку, прогнозувати й аналізувати 

результати своєї професійної діяльності. 
Значна кількість заступників директорів зазначили, 

що прогностична компетентність учителів розвинена 
на середньому рівні. У процесі роботи у них виникають 
труднощі з визначенням кінцевих цілей і завдань на 
різних етапах уроку та передбаченням кінцевого 
результату. Оцінювально-аналітичну компетентність 
учителів близько 17% заступників директорів оцінили 
середнім рівнем. 
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Важливим напрямом роботи Нової української 
школи є партнерська взаємодія між усіма 
суб’єктами освітнього процесу, яка ґрунтується на 
принципах відвертості та співробітництва. 
Більшість опитаних (від 67% до 83%) оцінили 
компетентності з цього напряму достатнім 
рівнем.  

Досить різним є оцінювання компетентностей 
учителів, пов’язаних із організацією безпечного 
середовища для учнів. Усі заступники директорів 
вважають, що вчителі основної та старшої школи 
на достатньому та високому рівнях володіють 
здоров’язбережувальною компетентністю. 
Проєктувальну компетентність учителів третина 

респондентів оцінили середнім рівнем 
сформованості. Показники рефлексії усі 
заступники директорів оцінили достатнім рівнем.  

Філософія Нової української школи ґрунтується 
на принципах компетентнісного підходу, 
дитиноцентризму, педагогіці партнерства, 
наскрізного процесу виховання, інтегрованого 
навчання. Готовність учителів до упровадження в 
практику роботи зазначених вище принципів 
оцінювалась заступниками директорів закладів 
загальної середньої освіти та самооцінювалась 
учителями. Як показав проведений аналіз, результати 
оцінювання обох категорій респондентів є різними 
(таблиця 2).  

Таблиця 2 
 Готовність учителів до впровадження принципів НУШ (у %). 

  
Компоненти НУШ 

Рівні оцінювання та самооцінювання 

Низький Середній Достатній Високий 

заступники 
директорів 

учителі заступники 
директорів 

учителі заступники 
директорів 

учителі заступники 
директорів 

учителі 

Компетентісний підхід – – – 16 83 68 17 16 

Педагогіка партнерства – – 17 16 66 55 17 29 

Дитиноцентрізм – –   24 33 52 67 24 

Наскрізний процес  
виховання цінностей 

– – – 14 67 62 33 24 

Інтегроване навчання – 2 36 18 30 62 34 18 

Моделювання уроків, 
завдань, запитань 

– 1 33 16 67 60 – 23 

На думку більшості заступників директорів, 
готовність учителів до впровадження компонентів 
НУШ відповідає переважно  достатньому (від 30% 
до 83% відповідей) та високому (від 17% до 67% 
відповідей) рівням. Близько третини опитаних 
заступників оцінили готовність учителів до 
інтегрованого навчання високим рівнем; 36%  
вважають цей рівень середнім. 

Власну готовність до упровадження 
компетентнісного навчання, реалізації наскрізного 
процесу виховання цінностей, інтегрованого 
навчання  від 68% до 62%  учителів оцінили достатнім 
рівнем. Не готові реалізовувати принцип інтегрованого 
навчання (за результатами самооцінювання) 2% 
учителів. 

Компетентнісний підхід у навчанні в системі 
Нової української школи є основою для 
формування в учнів здатності практично діяти, 
застосовувати досвід успішної діяльності у певній 
сфері. У ході моніторингового дослідження вчителям 
було запропоновано оцінити рівень власних здібностей 
щодо формування в учнів основних компетентностей 

базової освіти. Як свідчать результати анкетування, 
найвищу оцінку  (від 95% до 88%) учителі дали своїм 
здібностям щодо розвитку вільного володіння 
державною мовою та культурної компетентності. 
Переважно достатнім рівнем респонденти  
оцінили власну готовність до формування 
громадянської та соціальної (58%), інноваційної (58%), 
інформаційно-комунікаційної (57%), самоосвітньої (50%) 
компетентностей. 

Здатність спілкуватися іноземною мовою, здібності 
до формування математичної, природничої, 
підприємливості та фінансової  компетентностей була 
оцінена  частиною респондентів (від 45% до 1%) низьким 
рівнем. Вочевидь, це пов’язано з тим, що вчителі 
основної та старшої школи вважають, що в межах 
своєї предметної галузі не можуть розвивати всі 
зазначені вище компетентності, а інтегроване навчання 
не використовується ними у педагогічній практиці.  

Урізноманітнювати освітній процес, стимулювати 
пізнавальну активність учнів, розвивати їхні творчі 
здібності та ефективно формувати  базові освітні 
компетентності      допомагають      інноваційні      форми  
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проведення  уроків.  Як зазначили вчителі, у своїй 
педагогічній діяльності вони використовують уроки-

подорожі (44%), уроки-екскурсії (42%), інтегровані 
уроки (38%). 

Проведення інноваційних уроків передбачає 
активну взаємодію між учнями у класі. Це дає їм 
змогу проявити свої найкращі якості та здібності, 
навчає відповідальності, правилам спілкування, 
колективній роботі, тобто сприяє формуванню 
мовної, культурної, соціальної компетентностей. 
Як  свідчать результати дослідження, вчителями 
найчастіше застосовуються такі форми організації 
роботи учнів на уроках, як фронтальна та 
індивідуальна. Колективні форми роботи учнів на 
уроках регулярно використовує  менша кількість 
учителів (роботу в групах – 46%, у парах 
постійного та змінного складу – 32%).   

Одним із завдань реформи є розвиток в учнів 
цілісної картини світу, уявлень про спільність і  
взаємозв’язок процесів і явищ, що відбуваються у 
природі та суспільстві. З метою реалізації 
поставлених завдань учителі практикують у своїй 
педагогічній діяльності інтеграцію навчального 
змісту на уроках різних освітніх галузей. Більшість 
учителів (62%) вважають, що інтегроване навчання 
формує в учнів цілісне уявлення про картину світу. 
Більшість опитаних  вважають, що інтеграція 
навчального змісту підвищує інтерес учнів до 
навчального матеріалу, сприяє формуванню в 
учнів умінь і навичків, які знадобляться їм у 
повсякденному житті.   

Задля реалізації інтегрованого навчання 
вчителі досліджених закладів загальної середньої 
освіти проводять уроки з міжпредметними 
зв’язками (74%), тематичні навчання (66%),  
інтегровані уроки (51%), інтегровані заняття (20% 
відповідей). Засобами інтегрованого навчання 

користуються кожного уроку 29% учителів. 
Намагаються застосовувати відповідні засоби 
якомога частіше 58% опитаних. Позитивно 
ставляться до інтегрованого навчання, проте не 
мають знань для його реалізації 13% учителів. 

У процесі реалізації інтегрованого навчання у 
вчителів виникають певні труднощі: часова 
невідповідність у вивченні споріднених тем різних 
освітніх галузей, недостатній обсяг знань із 
суміжних дисциплін, добір змісту, форм і методів 
проведення уроків, постановка міжпредметних  
навчальних проблем. 

Засобами інтеграції освітніх галузей, ключових 
і міжпредметних компетенцій є наскрізні лінії. 
Вони являють собою надпредметні теми, які 
допомагають укріпленню в учнів уявлень про 
суспільство в цілому, розвивають здатність 
застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 
Оцінюючи власні здібності щодо формування в 
учнів наскрізних умінь, учителі зазначили, що 
найкраще їм вдається навчити учнів читати текст 
із розумінням (90%), висловлювати власну думку 
(80%), логічно обґрунтовувати свою позицію (78%), 
приймати рішення (70%). Близько чверті вчителів 
вважають, що формують такі наскрізні уміння 
учнів, як оцінювання ризиків та уміння  
конструктивно керувати емоціями лише на 
середньому рівні.  

Отже, як свідчать результати проведеного 
моніторингу, впровадження ідей НУШ в освітній 
процес основної школи досліджених закладів ще 
знаходиться на етапі свого становлення. Більшість 
педагогічних працівників намагаються будувати 
освітній процес із урахуванням компетентнісного 
підходу та принципів інтегрованого навчання, що 
відповідає вимогам нового Державного стандарту 
базової середньої освіти та Концепції «Нова  
Українська школа». 
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ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ STEM-НАВЧАННЯ  

Т.СВЄТЛОВА 

Одним із напрямів інноваційного розвитку 
природничо-математичної освіти є система STEM-
навчання, яка сприяє формуванню: 
– навичок розв’язання складних (комплексних) 

практичних проблем, критичного мислення, 
креативних якостей і когнітивної гнучкості, 
організаційних і комунікаційних здібностей; 

– уміння оцінювати проблеми та приймати 
рішення; 

– уміння працювати в команді; 
– готовності до свідомого вибору та оволодіння 

майбутньою професією. 
Основою STEM-навчання є системно-діяльніс-

ний підхід, самостійна дослідницька робота учнів.  
Ключові компетентності концепції «Нової 

української школи» (спілкування державною та 
іноземними мовами, математична грамотність, 
компетентності в природничих науках і 
технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, 
уміння навчатися впродовж життя, соціальні й 
громадянські компетентності, підприємливість, 
загальнокультурна, екологічна грамотність і 
здорове життя) гармонійно входять у систему 
STEM-навчання, створюючи основу для успішної 
самореалізації особистості. 

Теоретичні аспекти STEM-навчання досліджені в 
роботах закордонних (George Lucas, Georgette 
Yakman, Jonathan W. Gerlach) та вітчизняних 
науковців  (О. Барна, І. Василашко, О. Гриб’юк, 
О. Коршунова, Н. Морзе, О. Патрикеєва, Н. Поліхун, 
І. Сліпухіна, І. Чернецький та інші). 

Метою STEM-навчання є формування STEM-

грамотності через інтегроване освоєння STEM-
дисциплін. Ефективним засобом реалізації STEM-
навчання є проєктна діяльність учнів.  

STEM-проєкт – групова навчально-пізнавальна, 
творча або ігрова діяльність учнів, яка має загальну 
ціль, методи, засоби діяльності; передбачає 
інтеграцію трьох і більше STEM-дисциплін, 
спрямована на досягнення загального практичного 
результату.  

STEM-проєкт надає можливість здобути та 
узагальнити знання з основних STEM-дисциплін на 
основі STEM-дослідження з використанням 
наукового методу або процесу інженерного 
дизайну. 

Виконання STEM-проєктів передбачає інтегро-
вану дослідницьку, проєктну, творчу діяльність 
учнів, спрямовану на отримання самостійних 
результатів під керівництвом учителя-ментора. 

Упровадження STEM-проєктів в освітній процес 
здійснюється з урахуванням основних принципів: 
– інтеграції; 
– науковості; 
– індивідуальності;  
– розвитку; 
– дослідницької спрямованості; 
– пізнавальної активності; 
– практичної спрямованості; 
– комунікативності. 

При тому можна виокремити певні етапи 
проєктної діяльності (рис. 1). 

Етапи проектної  
діяльності: 

установчо-мотиваційний 

презентаційний аналітичний практичний 

контрольний 



12  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 3 (51), 2021 
_______________________________________________________________________________________________________  

Установчо-мотиваційний етап передбачає 
мотивацію діяльності, визначення теми та мети 
проєкту, висування гіпотези, обговорення методів 
дослідження. 

Аналітичний етап: 
– визначення, вивчення, аналіз джерел інформації; 
– пошук оптимального способу досягнення мети 

проєкту; 
– поетапне планування роботи, складання плану 

реалізації проєкту; 
– визначення форм звітності, критеріїв оцінки 

результатів; 
– розподіл обов’язків між членами команди.  

Практичний етап передбачає виконання 
запланованих дій, пошук та аналіз даних, 
проведення дослідження, самостійну роботу 
кожного з учнів над проєктом, формулювання 
висновків. 

Презентаційний етап: 
– підготовка презентаційних матеріалів; 
– презентація проєкту; 
– вивчення можливостей використання 

результатів проєкту. 
На контрольному етапі здійснюється аналіз 

результатів виконання проєкту, оцінка якості 
проєктної діяльності. Оцінювання STEM-проєктів 
здійснюється відповідно критеріїв оцінювання 
індивідуально, за самостійно виконане учнем 
завдання чи особистий внесок у груповий проєкт 
або за повноту розкриття теми дослідження й 
презентацію індивідуального проєкту. 

У процесі планування та реалізації STEM-
проєкту необхідно: 
– звернути увагу на наявність значущої в 

дослідницькому, творчому плані проблеми, 
розв’язання якої потребує інтеграції різних сфер 
знань і використання дослідницького підходу; 

– обґрунтувати практичну, теоретичну, пізна-
вальну значущість передбачуваних результатів; 

– мотивувати учнів до виконання проєкту; 
– визначити мету та завдання проєкту, спрямовані 

на їх поетапне досягнення; 
– сформулювати гіпотези, ідеї реалізації проєкту; 
– визначити методи (дослідницькі, проектні, 

інтерактивні), засоби, способи досягнення мети, 
предметного інтегрування; 

– здійснити структурування змістової частини 
проєкту (із зазначенням поетапних результатів); 

використовувати дослідницькі методи, що 
передбачають певну послідовність дій: 

• визначення проблеми, завдань дослідження, 

висунення гіпотези їх розв’язання;  
• обговорення методів дослідження (статистич-

них методів, експериментальних методів, 
методу спостереження тощо); 

• обговорення способів оформлення кінцевих 
результатів (практична значимість STEM-
проєкту); 

• збір, систематизація, аналіз отриманих даних; 
• підбиття підсумків, оформлення результатів 

(новизна, оригінальність, обов’язково 
практикоспрямованість), їх презентація; 

• висновки, висунення нових проблем 
дослідження; 

– передбачити можливі утруднення, які 
відчуватимуть учні в процесі виконання 
завдань STEM-проєкту; звернути увагу на 
індивідуальну підтримку учасників проєкту при 
плануванні дій з його виконання; 

– організувати самостійну (індивідуальну, парну, 
групову) діяльність учнів; 

– здійснювати контроль результатів діяльності на 
кожному з етапів проєкту; корегувати задачі та 
ресурси, які можуть бути залучені відповідно 
до можливостей учасників; 

– контролювати учасників проєкту щодо 
дотримання вимог техніки безпеки під час 
виконання експериментальної діяльності. 
Під керівництвом учителя, виконуючи STEM-

проєкт, учні засвоюють технологію проєктної 
діяльності та методи дослідницького пошуку, 
отримують нові знання та навики в процесі 
практичної діяльності. 

Учитель здійснює супровід проєкту, спонукає 
учнів до пошукової діяльності, допомагає у 
визначенні проблеми дослідження та постановки 
завдань проєкту, орієнтовних методів і прийомів 
дослідницької діяльності та пошуку інформації для 
розв’язання окремих навчально-пізнавальних 
завдань.  

Залучення учнів до проєктної діяльності 
сприяє: 
– досягненню конкретних цілей (розвитку 

аналітичного, критичного, творчого й 
проєктного мислення, стимулюванню моти-
вації на оволодіння знаннями, уключенню учнів 
у режим самостійної роботи, опрацюванню 
різних джерел інформації з метою оволодіння 
новими знаннями, формуванню вмінь 
використовувати знання для розв’язання нових 
пізнавально-практичних завдань); 
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– розвитку життєвих компетенцій (спільне 
прийняття рішень, толерантне регулювання 
конфліктних ситуацій); 

– формуванню дослідницьких умінь (виявлення 
та формулювання проблеми, висунення 
гіпотези, збір необхідної інформації, здійснен-
ня різних видів дослідницької роботи, аналіз, 
узагальнення отриманих результатів). 

У процесі організації роботи учнів над STEM-
проєктом необхідно використовувати 
інтерактивні методи, прийоми навчання, зокрема 
«Мікрофон», «Мозковий штурм», «Карусель», 
«Синтез думок», «Коло ідей», «Займи позицію», 
«Метод–прес». 

На різних етапах реалізації STEM-проєктів, 
особливо на етапі формулювання проєктної ідеї 
та пошуку шляхів її розв’язання, доцільно 
використовувати активні методи навчання, 
зокрема: 
– метод матриці ідей, який передбачає 

генерування різних варіантів рішень на основі 
декількох незалежних змінних; 

– метод синектики, який полягає в тому, що 
декілька ідей та їх реалізацію розглядають 
окремо одну від одної, після чого їх 
об’єднують, вирішуючи тим самим певну 
задачу; 

– евристичне комбінування – метод перестанов-
ки, який передбачає зміну або заміну 
елементів: його суть полягає в тому, що за 
допомогою комбінування можна збільшити 
кількість варіантів вирішення задачі, після чого 
кількість перевести в якість; 

– метод «дерево цілей», що передбачає 
структурування та розбиття загальної мети на 
окремі частини, кожну з яких можна 
розв’язати окремо за допомогою залучення 
різних ресурсів. 

STEM-проєкти завжди передбачають 
розв’язання актуальних проблем з реального 
життя учнів (школи, громади) шляхом 
застосування нових для них знань, передбачених 
навчальною програмою та державним освітнім 
стандартом.  

У ході реалізації STEM-проєктів доцільно 
задіяти такі програмні засоби комп’ютерної 
математики, як Advanced Grapher, сучасні 
середовища динамічної математики GeoGebra, 
GeoGebra 5.0. Застосування програмних засобів 
комп’ютерної математики поглиблює зміст, 
посилює евристичну складову проєктів. 

Невід’ємною частиною життя сучасного 

покоління є смартфони, планшети, ноутбуки. 
Активні спроби використання цих пристроїв в 
освітньому процесі характеризуються в 
джерелах як тренд BYOD (Bring Your Own 
Device).  

Використання концепції BYOD розширює межі 
STEM-навчання, сприяє мотивації навчально-
пізнавальної діяльності школярів, формуванню в 
учнів умінь самостійно набувати знання.  

У процесі роботи над STEM-проєктом учні за 
допомогою мобільних пристроїв не тільки 
вимірюють різні параметри навколишнього 
середовища, а й проводять аналіз і статистичну 
обробку результатів з допомогою спеціальних 
додатків. 

Доцільно використовувати дидактичні 
можливості: 
– мобільного додатка «3D Графіка GeoGebra», 

що дає змогу учням створювати будь-який 3D-
об’єкт, оперувати моделями просторових 
об’єктів, досліджуючи їх властивості; 

– інтерактивної симуляції «PhET», яка надає 
можливість проводити експерименти з 
математики;  

– 3D-інтерактивного віртуального лаборатор-
ного інструмента «LabInApp», який дає змогу 
демонструвати експерименти, здійснювати 
візуалізацію складних процесів. 

Оцінювання результатів навчальних STEM-
проєктів доцільно здійснювати за допомогою 
методів оцінювання: самооцінка, експертне 
оцінювання, взаємооцінювання, оцінювання 
результатів (патенти, статті, тези). 

Самооцінювання може бути проведено в 
різних формах, однією з яких є ведення 
щоденника в процесі виконання проєкту, у якому 
фіксується його перебіг, записуються отримані 
дані та відповідні висновки, аналізуються 
критичні моменти та ідеї щодо їх вирішення, 
оцінюються отримані результати в процесі 
реалізації проєкту.  

Для самооцінювання результатів проєкту та 
самого процесу діяльності щодо набутих знань і 
навичок можна запропонувати учням відповісти 
на такі запитання: 
– Мені подобається працювати самостійно (або 

в групі), тому що … 
– Найбільше мені сподобалося в STEM-проєкті 

виконувати … 
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– Я навчився … 
– Я освоїв такі методи … 
– Найскладніше для мене було … 

– Мені необхідна допомога в … 
– Мені б хотілося в подальшому працювати з 

(ким?) .., тому що … 
– Я можу допомогти іншим у … 
– Хотілося б дізнатися більше про … 
– Хотілося б навчитися … 
– У процесі виконання STEM-проєкту в мене 

виникли такі нові ідеї … 
Основними критеріями експертної оцінки 

результатів STEM-проєкту є: 
– актуальність проблеми дослідження;  
– коректність використання методів дослідження 

та методів обробки отриманих даних; 
– розробленість (ступінь розкриття) поставленої 

проблеми;  
– аргументованість прийнятих рішень, формулю-

вання висновків;  
– етика оформлення результатів діяльності 

(відповідність нормам); 
– активність кожного учасника проєкту; 
– колективний характер прийнятих рішень для 

групових і колективних проєктів;  
– презентаційні якості учасників проєкту 

(володіння проблематикою дослідження, 
уміння відповідати на поставлені запитання, 
лаконічність та аргументованість відповідей 
тощо). 

STEM-проєкти є ефективним засобом 
формування предметної й ключових 
компетентностей учнів у процесі навчання 
математики, сприяють формуванню вміння 
застосовувати набуті знання в практичних 
життєвих ситуаціях, розвивають навики 
критичного мислення. 

Із метою реалізації наскрізних змістових ліній 
«Громадянська відповідальність», «Екологічна 
безпека й сталий розвиток», «Здоров’я і безпека», 
«Підприємливість і фінансова грамотність» у 
процесі навчання математики доцільно 
реалізувати STEM-проєкти такої тематики: 
– «Геометрія українського орнаменту (аналіз 

техніки вишивання, дослідження повторюваних 
елементів орнаменту та проєктування 
програми генератора української вишивки за 
допомогою мови Python)»;  

– «Математика української вишивки (досліджен-
ня та моделювання української вишивки за 

допомогою вбудованих інструментів геомет-
ричних перетворень пакету динамічної 
математики GeoGebra)»; 

– «Розмалюй писанку»; 
– «Теплий дім (теплозбереження)»; 
– «Розумний будинок»; 
– «Розумна теплиця»; 
– «Економне використання газу, води, 

електроенергії в побуті»; 
– «Дім моєї мрії»; 
– «Геометрія кімнати» (моделювання кімнати, 

побудова 3D-макета за допомогою 
геометричних фігур в просторі: площин,  призм, 
пірамід, сфер, конусів, циліндрів тощо з 
використанням системи динамічної матема-
тики GeoGebra); 

– «Симетрія – краса та гармонія»; 
– «Магія паркету» (покриття площини 

правильними многокутниками, дослідження 
«геометричного паркету», способів замощення 
паркету, створення рисунку власного паркету); 

– «Таємниці подібності» (способи визначення 
висоти об’єкта, відстаней на місцевості, 
дослідження практичних способів знаходження 
відстаней на місцевості, визначення висоти 
об’єкта); 

– «Збалансоване харчування моєї родини»; 
– «Абетка власної фінансової безпеки». 

У процесі виконання проєктної STEM-
діяльності в учнів формуються вміння: 
– визначати коло актуальних проблем 

сьогодення та здійснювати їх аналіз; 
– виокремлювати та формулювати актуальні 

проблеми; 
– висувати гіпотези щодо розв’язання обраної 

проблеми; 
– визначати мету та завдання дослідження; 
– формулювати задачі для розв’язання обраної 

проблеми; 
– здійснювати планування діяльності та 

визначати пріоритетність цілей; 
– проводити інформаційний пошук відбір та 

аналіз даних у межах обраної проблематики; 
– підбирати ефективні методи дослідження та 

використовувати нові технології фіксації та 
обробки даних (цифрові); 

– планувати та здійснювати теоретичне й 
експериментальне дослідження; 

– моделювати та прогнозувати рішення; 
– знаходити нові конструктивні рішення, 

винахідницькі ідеї; 
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– представляти результати дослідження у будь-
якій формі; 

– здійснювати самоаналіз і рефлексію (аналіз 
успішності та результативності розв’язання 
проблеми в межах STEM-проєкту та власної 
діяльності). 

Проєктна діяльність як засіб реалізації STEM-
навчання дозволяє інтегрувати знання учнів з 
предметів природничо-математичного циклу, 
застосовувати їх у повсякденному житті, 
формувати самоосвітню компетентність у 
процесі розв’язування практичних завдань. 
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ПРИЙОМИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ  
КАР’ЄРИ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА 

В.ПАРЖНИЦЬКИЙ,   
О.САВЕНКО 

Тільки в останні кілька років тема прийомів 
горизонтальної професійної кар’єри кваліфіко-
ваного робітника набула широкої популярності в 
середовищі науковців і практиків. Це пояснюється 
реформуванням усіх основних сфер нашого 
суспільства, становленням ринкової економіки, які 
призвели до зміну відношення до багатьох 
процесів і явищ, котрі до сьогодні залишалися 
поза полем зору через їх негативне сприйняття 
або через низький рівень актуальності. Те, що 
раніше вважалося відхиленням від норми, 
сьогодні є важливим показником розвитку людини 
в системі соціальної структури, основним 
фактором і умовою покращення соціально-
психологічного клімату, підвищення продуктив-
ності праці.  

Прийоми горизонтальної кар’єри – це такі 
прийоми, які є інструментами переміщення в іншу 
функціональну галузь діяльності або виконання 
певної службової ролі на щаблі, що не має 

жорсткого формального закріплення в 
організаційній структурі (наприклад, виконання 
ролі керівника тимчасової цільової групи, 
програми та ін.). До прийомів горизонтального 
кар’єрного зростання можна віднести не тільки 
надання можливостей розширення або 
ускладнення завдань на колишній щаблі (як 
правило, з адекватною зміною винагороди), а й 
первинну адаптацію до роботи на підприємстві [1].  

Останні дослідження щодо прийомів 
професійної кар’єри висвітлювали у своїх 
публікаціях такі науковці, як Г. Дворецька, В. Лозо-
вецька, В. Радул, М. Лукашевич, О. Кокун, 
О. Малхазов, Є. Гудкова, О. Мазяр, В. Кириченко, 
І. Файнман, І. Краснощок, І. Лебедик, Ю. Ковбасюк, 
Л. Орбан-Лембрик, В.  Біскуп, Т. Траверсе, Т.  Лях, 
Т. Цюман. Але прийоми горизонтальної професій-
ної кар’єри кваліфікованого робітника 
недостатньо висвітлені у науковій літературі.  
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Мета статті – характеристика прийомів 
горизонтальної професійної кар’єри кваліфіко-
ваного робітника, їхньої сутності, зокрема у сфері 
горизонтального кар’єрного зростання, та 
потреби у ньому дорослої людини у світлі сучасних 
соціально-економічних і політичних реалій.   

Найбільш ефективною представляється 
адаптація як процес активного пристосування 
індивіда до змінного середовища за допомогою 
відповідного керуючого впливу і використання 
різних засобів для подальшого горизонтального 
професійного зростання (організаційних, техніч-
них, соціально-психологічних та ін.). Без адаптації 
як прийому неможлива горизонтальна професійна 
кар’єра кваліфікованого робітника. 

За своїм впливом на працівника розрізняють 
прогресивні результати адаптації та регресивні. 
Останні виявляються  в разі пасивної адаптації до 
середовища з негативним змістом (наприклад, з 
низькою трудовою дисципліною). 

Крім того, розрізняють первинну виробничу 
адаптацію, коли людина вперше включається в 
постійну трудову діяльність на конкретному 
підприємстві, і вторинну  при подальшій зміні 
роботи. 

Складові (компоненти) виробничого середо-
вища як об’єкта адаптації дуже різноманітні. Серед 
них можна виділити: умови праці та його 
організацію, оплату праці та форми матеріального 
стимулювання, зміст праці, жорсткість норм, 
психологічний клімат у колективі та ін. Деякими 
дослідниками виділяються також фактори 
невиробничої сфери підприємства (адаптація до 
побутових умов, позавиробниче спілкування з 
колективом, організація дозвілля на підприємстві). 

Виробничу адаптацію як складне явище можна 
розглядати з різних позицій, виділяючи 
психофізіологічні, професійні, соціально-
психологічні її аспекти. 

Кожен із них має свій об’єкт, свої цільові 
завдання, показники ефективності. 

Психофізіологічна адаптація – адаптація до 
трудової діяльності на рівні організму працівника 
як цілого, результатом чого стають менші зміни 
його функціонального стану (менше стомлення, 
пристосування до високих фізичних навантажень 
та ін.). 

Професійна адаптація – повне й успішне 
оволодіння новою професією, тобто звикання, 
пристосування до змісту та характеру праці, його 

умов і організації. Вона виражається в певному 
рівні оволодіння професійними знаннями та 
навичками, в умінні, відповідно характеру 
особистості характеру професії. 

Соціально-психологічна адаптація людини до 
виробничої діяльності - адаптація до найближчого 
соціального оточення в колективі, до традицій і 
неписаним нормам колективу, до стилю роботи 
керівників, до особливостей міжособистісних 
відносин, що склалися в колективі. Вона означає 
включення працівника в колектив як 
рівноправного, прийнятого всіма його членами. 

Серед складових виробничого середовища, до 
яких потрібно адаптуватися працівнику, поряд з 
такими, як умови і зміст праці, посадові обов’язки, 
є складові з соціально-економічним відтінком: 
організація праці, оплата праці та матеріальне 
стимулювання, соціально-побутова сфера 
підприємства, організація дозвілля працівників та 
ін. Не випадково деякі дослідники виділяють 
соціально-економічний аспект виробничої 
адаптації. 

У вирішенні кадрових проблем на підприємстві 
важливе значення мають всі різновиди виробничої 
адаптації. Так, при формуванні колективу потрібно 
враховувати, що змінюваність кадрів або 
зворотній показник – закріплення  робітників на 
робочих місцях – багато в чому залежать від 
результатів адаптації.  

Незадоволеність її результатами призводить 
до необґрунтовано високої плинності, до 
підвищеної захворюваності, до інших негативних 
моментів, в тому числі й економічного характеру. 

Професійна адаптація визначає терміни 
освоєння нової професії, що впливає на вибір 
кадрової політики (орієнтація на набір працівників 
з боку або на перерозподіл власних), на тривалість 
періоду збереження знижених виробничих 
показників, властивих неадаптованому працівни-
кові, періоду формування трудового стереотипу. 

У прискоренні процесу адаптації, зниженні 
негативних моментів, її супроводжуючих, і полягає 
завдання управління нею.  

Успішність адаптації залежить від 
характеристик виробничого середовища та 
самого працівника. Чим складніше середовище, 
що чим більше відмінність її від звичної 
виробничого середовища на колишньому місці 
роботи, чим більше пов’язане з нею змін, тим 
важче проходить процес адаптації. 
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Службово-кваліфікаційне просування є 
складовою частиною горизонтальної професійної 
кар’єри кваліфікованого робітника  на 

підприємстві, під яким розуміється рух кадрів 
щодо посади або підвищення кваліфікації в 
межах займаної посади (табл. 1). 

Різновиди переміщення робітників на підприємстві 

Види переміщення Форми прояву 

Перестановка кадрів Зміна посади в межах займаного або еквівалентного 
рівня призначення на нижчу посаду. 

Просування кадрів Призначення на вищу посаду або підвищення кваліфікації 
та оплати в межах займаної. 

Зайняття посади Призначення на посаду, пов’язане з прийомом на роботу. 

Зарахування до резерву Підвищення кваліфікації робітника з метою призначення 
його на вищу посаду. 

Звільнення з посади Звільнення з посади у зв’язку зі звільненням або  
переходом на іншу посаду. 

Зміщення кадрів Призначення на нижчу посаду. 

На кожному підприємстві складається своя 
система службово-кваліфікаційного просування 
персоналу як певна послідовність заняття посади, 
робочого місця, положення в колективі. Її зміст і 
особливості залежать від сформованих традицій у 
роботі з кадрами, стилю керівництва, розуміння 
керівниками важливості організації цієї роботи на 
науковій основі та ін. 

Просування фахівців і службовців може бути: 
– горизонтальним, коли працівник росте як 

фахівець, послідовно підвищуючи і 
поглиблюючи знання з обраної спеціальності, 
просуваючись із однієї кваліфікаційної категорії 
в іншу, від однієї посади, стосовно даної 
професії, до більш високої; 

– вертикальним – просування по ієрархії посад 
лінійних керівників виробництва; 

– спочатку горизонтальним, а потім 
вертикальним: сформувався фахівець або 
службовець на певному щаблі професійної 
діяльності переключається на вертикальний 
шлях просування – стає керівником 
відповідного функціонального підрозділу. 
Організація службово-кваліфікаційного просу-

вання фахівців і службовців ставить завдання 
своєчасного забезпечення робочих місць 
фахівцями та керівниками потрібного рівня 
кваліфікації, володіють відповідними особистіс-
ними якостями та досвідом роботи, закріплення 

фахівців і керівників, підвищення ефективності 
використання потенціалу працівника, 
відкриваючи дорогу для його службово-
кваліфікаційного зростання. 

Переміщення кадрів пояснюється різними 
причинами. За ступенем передбачуваності 
розрізняють плановані переміщення, прогнозні, 
спонтанні. 

Завдання управління процесом переміщення 
кадрів полягає в тому, щоб більша їх частина 
здійснювалася на плановій основі. 

Планованими можуть бути процеси 
переміщення працівників (прийом, звільнення, 
просування в інші підрозділи), викликані змінами 
в системі поділу праці та структури управління 
(реорганізація, перехід на нові види продукції, 
зміна тематики та ін.); просування працівників, які 
підвищили свою кваліфікацію або перебувають у 
резерві на вивільнену вищу посаду; переміщення 
по горизонталі працівників, зарахованих у резерв, 
для придбання різнобічного досвіду (шляхом 
ротації); вихід на пенсію. 

Прогнозовані процеси – це частина звільнень, 
обумовлених плинністю, професійною мобіль-
ністю та ін. 

До спонтанних процесів відносяться звільнення 
працівників, обумовлені ситуаційними чинниками 
або звільненням з посади. 
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Організація просування ґрунтується на 
дотриманні певних принципів, таких як: 
– необхідність розробки чітких вимог до 

працівника як умови просування (стаж роботи за 
фахом, на посаді, рівень освіти, проходження 
підвищення кваліфікації та ін.); 

– наявність чітко виділених напрямків просування 
(в тому числі і типових варіантів); 

– дотримання послідовності, планомірності, 
інформованість працівників та ін.; 

– участь колективу у вирішенні питань просування; 
– об’єктивне визначення результатів діяльності 

фахівців і керівників, встановлення відповідності 
їх ділових та особистих якостей займаній посаді, 
виявлення перспективних працівників і 
включення їх у резерв.  

Вся ця робота проводиться у вигляді атестації 
як складової частини системи підбору, 
розстановки, підготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів. На основі атестації вирішується, зокрема, 
питання про можливість і доцільність зміни 
службового становища працівника. 

Підбір керівника або просування фахівця на 
більш високу посаду проводяться, як правило, не 
спонтанно у зв’язку з несподівано відкритою 
вакансією. Заповнення вищих посад працівниками – 
відповідальне і тривале за часом виконання 
завдання, пов’язане з підбором і підготовкою 
робітника. 

Тому основою службово-кваліфікаційного 
просування керівників і фахівців є формування 
резерву кадрів і спеціальна робота з включеними в 
нього особами. 

Під резервом керівних кадрів розуміється 
група працівників, відібраних для висунення на 
керівні посади за результатами оцінки їхніх 
професійних знань, умінь і навичок, ділових і 
особистих якостей. 

Основні завдання формування кадрового 
резерву полягають у забезпеченні: 
– своєчасного заповнення вакантних робочих 

місць новими працівниками; 
– наступності й стійкості управління підприємст-

вом і його підрозділами; 
– призначення на посади компетентних, здатних 

працівників; 
– ділове навчання претендентів на посаду, 

поступового накопичення ними необхідного 
досвіду на новій для них посади. 
Виконання цих завдань можливе, коли 

просування базується на науковому підході до 

підбору керівників, основними елементами якого 
можна назвати плановість, об’єктивність оцінки 
ділових і особистих якостей, відповідність цих 
якостей нової посади, ув’язка навчання та 
підвищення кваліфікації з характером робіт на 
новій, більш високій посаді.  

Плани кадрових переміщень осіб, включених 
до складу резерву, мають: 
– носити персональний характер і охоплювати 

конкретні варіанти переміщення працівника; 
– базуватися на сформованих схемах просування 

(переміщення) працівників; такі схеми носять 
типовий характер, але не виключається їхня 
специфічна спрямованість у відповідності зі 
сформованою на підприємстві практикою;  
схеми розробляються відповідно до тієї чи іншої 
посади як якийсь варіант ротації (переміщення) 
працівника за посадами, з одного підрозділу в 
інший, перш ніж зайняти посаду даного рівня; 

– ґрунтуватися на поточної та перспективної 
схеми управління підприємством, так як від 
цього залежить кількість і характер робочих 
місць керівників, на об’єктивному аналізі 
відповідності керівника та спеціаліста займаної 
посади й оцінки доцільності їх заміни. 

Процес формування кадрового резерву та 
робота з ним включає такі етапи: 
1) визначення потреби в керівниках (чисельного та 

посадової складу резерву); 
2) попередній набір претендентів до кадрового 

резерву; 
3) вивчення, оцінка, відбір кандидатів у резерв; 
4) розгляд, узгодження, затвердження складу 

резерву; 
5) робота з резервом; 
6) контроль за підготовкою резерву; 
7) визначення готовності осіб зі складу резерву до 

призначення на посаду. 
Визначення чисельного та посадового складу 

резерву ґрунтується на розрахунку потреби в 
керівних кадрах і кадрах фахівців на планований 
період з урахуванням їх руху, необхідності 
забезпечення працівниками нововведених посад. 
При цьому враховуються схема управління 
підприємством, нові посади, проводиться аналіз 
розстановки кадрів, прогнозується можливість 
зміни керівників (наприклад, у зв’язку з вибуттям 
на пенсію, появою вакантних робочих місць у 
зв’язку з просуванням конкретних працівників).  



19  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 3 (51), 2021 
_______________________________________________________________________________________________________  

Ця  робота виконується відділом кадрів спільно 
з керівниками відповідних структурних підроз-
ділів, соціологічною службою, громадськістю. З 
метою формування резерву для висунення на певні 
посади вивчається склад керівників всіх рівнів та їх 
заступників, дипломованих фахівців, а також 
технічних виконавців і робітників із числа  тих, хто 
має вищу та середню спеціальну освіту або 
навчаються в ВНЗ і технікумах (коледжах). 

Для відбору кандидатів до кадрового резерву 
можуть бути використані такі джерела інформації, 
як: 
– матеріали останньої атестації; 
– підсумки виробничої діяльності колективу, 

керованого кандидатом на висування; 
– матеріали особистих справ; 
– дані, що характеризують кваліфікацію праців-

ників, трудову діяльність; 
– результати співбесід з кандидатом в резерв; 
– відгуки про кандидатів їхніх безпосередніх 

керівників і підлеглих, керівників і підлеглих 
суміжних підрозділів, керівників громадських 
організацій. 

Основними критеріями при підборі кандидата в 
резерв є: відповідність рівня освіти і професійної 
підготовки, наявність досвіду практичної роботи з 
людьми, організаторських здібностей, особистіс-
них якостей, характерних для керівника даного 
рівня, стану здоров’я, вік. 

Кадровий резерв формується за  групами 
стосовно того чи іншого рівня управління. Так, 
виділяють керівників нижчої ланки управління 
(майстри, начальники дільниць, змін, начальники 
бюро), середньої ланки (начальники цеху, 
функціональних відділів та їхніх заступників) і вище 
керівництво. 

Після попереднього включення до складу 
резерву проводиться вивчення особистих якостей 
кожного кандидата. Відбір йде на конкурсній 
основі, після чого приймається остаточне рішення 
про включення того чи іншого кандидата в 
кадровий резерв. Рішення приймає спеціально 
призначена комісія, після чого затверджується 
керівництвом підприємства. Після затвердження 
персонального складу кадрового резерву 
складаються індивідуальні плани роботи на рік з 
кожним працівником, що передбачають навчання 
або підвищення кваліфікації в необхідному 
напрямку, набуття досвіду в тій чи іншій сфері 
діяльності. Працівник інформується про включення 

до складу резерву на висунення, що має 
стимулювати його до досягнення кращих 
результатів, до систематичної роботи над собою 
для реального заняття більш високої посади. 

Склад резерву переглядається в кінці року. 
Можливо, що з тих чи інших причин (у зв’язку зі 
звільненням, станом здоров’я, слабкою роботою з 
підвищення кваліфікації) деякі працівники будуть 
виключені зі складу резерву. 

Відзначимо основні форми роботи з підготовки 
кадрового резерву: 
– навчання на курсах, факультетах і в інститутах 

підвищення кваліфікації, в школах резерву; 
– організація стажування на керівних посадах і 

тимчасове виконання обов’язків керівників 
підрозділів; 

– надання права вирішення окремих питань на 
рівні того керівника, на заміну якого готується 
працівник; 

– відрядження на інші підприємства для 
ознайомлення з передовими методами і 
досвідом роботи; 

– забезпечення участі працівника, який перебуває 
в резерві, в підготовці плану роботи 
відповідного структурного підрозділу; 

– організація ділових зустрічей і тематичних 
дискусій. 
На великих підприємствах для підготовки 

резерву можуть створюватися відповідні школи, 
наприклад школи молодих фахівців, школи 
резерву керівників нижчої ланки, школи резерву 
керівників середньої ланки. 

Після закінчення навчання та підвищення 
кваліфікації працівники, включені до складу 
резерву, можуть бути рекомендовані з 
урахуванням результатів аналізу поточної 
виробничої діяльності для проходження 
стажування. У цьому випадку призначається 
керівник стажування або керівник окремих її 
етапів, організовується тимчасове виконання 
обов’язків на новій, більш високій посаді (під час 
відпустки або хвороби керівника), ротація для 
освоєння нових для нього ділянок роботи. 

Робота з формування резерву кадрів на 
висування повинна стимулюватися. Так, 
матеріально винагороджуються керівники стажу-
вання, що підвищує їхню відповідальність, самому 
стажисту встановлюється оклад по новій посаді, на 
нього поширюються всі види матеріальної 
винагороди. 
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Виконання планів роботи з кадровим 
резервом взагалі та виконання індивідуальних 
планів систематично контролюється. Хоча 
загальне керівництво за підготовкою кадрового 
резерву покладається на керівника кадрової 
служби, не менш зацікавлений в цій роботі і 
керівник, в підпорядкуванні якого буде працювати 
кандидат на керівну посаду (начальник цеху 
піклується про підбір своїх заступників, директор – 
про заступників, про керівників функціональних і 
виробничих підрозділів). Тому лінійні та 
функціональні керівники беруть безпосередню 
участь у підготовці кадрового резерву. 

Робота по просуванню фахівців може 
проходити і в інших формах. Однією з таких є 
робота підприємства зі студентами та молодими 
спеціалістами. Вона передбачає обов’язкове річне 
стажування молодих фахівців, спрямоване на 
набуття навичок роботи з людьми, а також в галузі 
організації й управління виробництвом, 
конкретизацію знань за певою галуззю діяльності. 
Коли раніше це стосувалося молодих фахівців, які 

прибули з розподілу, то зараз підприємство може 
вести підбір випускників ще на стадії їх навчання у 
ЗПТО, коригувати спрямованість їхньої підготовки 
на ту чи іншу спеціалізацію. Через 3-5 років молоді 
фахівці проходять повторну атестацію, після якої 
просуваються вгору на одну-дві сходинки. 

Отже, прийоми горизонтальної професійної 
кар’єри кваліфікованого робітника сприяють 
успішному просуванню у певній галузі на 
виробництві. 

Професійну кар’єру – траєкторію свого руху – 
робітник будує самостійно, враховуючи особли-
вості, але враховуючи прийому горизонтальної 
кар’єри  і головне – свої власні цілі, бажання та 
настанови. 

Під прийомами горизонтальної кар’єри 
мається на увазі низка інструментів, що 
дозволяють робітнику враховувати ці важелі,  у 
зв’язку із зміною його становища на 
горизонтальній шкалі складності праці або 
соціальній драбині робочих місць, посад. 
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STEM-ОСВІТА В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ  

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ  

Г.СУДАРЕВА  

Як невід’ємна складова змісту Нової 
української школи STEM-освіта потребує спеціаль-
ного науково-методичного забезпечення та 
підготовки науково-педагогічних працівників до її 
втілення у практику освітньої діяльності. На 
поширення STEM-освіти спрямовано низку 
нормативних актів та ініціатив, розроблення 
установчих документів, методичних рекомен-
дацій, організація щорічних заходів ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти». 

Як зазначено у Концепції розвитку природничо-
математичної освіти (STEM-освіти), затвердженої 
Кабінетом міністрів у вересні 2020 року [4], наявне 
зниження рівня викладання природничо-
математичних предметів, недосконалість їхнього 
змісту гальмує впровадження STEM-освіти в 
освітнє середовище. Тому актуальним і 
своєчасним є пошук, розроблення ефективних і 
привабливих методів, прийомів, технологій 
реалізації STEM у навчальних закладах. 

Теоретичний аналіз науково-методичної 
літератури показав, що STEM-освіта є новим 
явищем для нашої країни, популярність якого 
засвідчують численні публікації останнього часу. 
Частина з них стосується загальних аспектів 
упровадження STEM-освіти в Україні, її проблем і 
перспектив розвитку (І. Василашко, В. Камишин, 
Н. Морзе, Л. Ніколенко, М. Попова, М. Рибалко, 
О. Стрижак, І. Чернецький, В. Шарко та інші). 
Дослідження таких зарубіжних і вітчизняних 
науковців і педагогів, як Т. Андрущенко, С. Буліга, 
С. Бревус, О. Бутурліна, В. Величко, С. Гальченко, 
Л. Глоба, Н. Гончарова, К. Гуляєв, В. Камишин, 
Е. Клімова, О. Комова, О. Лісовий, Р. Норчевський, 
О. Патрикеєва, М. Попова, В. Приходнюк, 
І. Савченко, Н. Салюк, О. Стрижак, І. Чернецький та 
інших, дозволяють визначити сучасні підходи до 
розробки нових та адаптації вже існуючих 
методик і практик STEM-освіти.  

Для правильного вибору методичного 
забезпечення впровадження STEM в освітній 
процес закладу загальної середньої освіти 

педагогу треба розуміти сутність, мету і завдання 
цієї освітньої інновації. Концепцією розвитку STEM-
освіти [4] дана інновація визначається як «цілісна 
система природничої і математичної освітніх 
галузей, метою якої є розвиток особистості через 
формування компетентностей, природничо-
наукової картини світу, світоглядних позицій і 
життєвих цінностей з використанням 
трансдисциплінарного підходу до навчання, що 
базується на практичному застосуванні наукових, 
математичних, технічних та інженерних знань для 
розв’язання практичних проблем для подальшого 
використання цих знань і вмінь у професійній 
діяльності».  

Згідно з зазначеним нормативним документом 
упровадження STEM-освіти в Україні потребує 
комплексного поширення інноваційних методик, 
технологій, прийомів у педагогічний процес та 
об’єднання зусиль його учасників і соціальних 
партнерів у формуванні необхідних компетент-
ностей здобувачів освіти, актуальних на сучасному 
ринку праці. Виходячи з цього, основними 
завданнями STEM-освіти є:  
– формування навичок розв’язання складних 

(комплексних) практичних проблем, критич-
ного мислення, креативних якостей і 
когнітивної гнучкості, організаційних і 
комунікаційних здібностей, вміння оцінювати 
проблеми та приймати рішення, готовності до 
свідомого вибору й оволодіння майбутньою 
професією, фінансової грамотності, цілісного 
наукового світогляду, ціннісних орієнтирів, 
загальнокультурної, технологічної, комуніка-
тивної та соціальної компетентностей і 
математичної та природничої грамотності; 

– всебічний розвиток особистості шляхом 
виявлення її нахилів і здібностей в оволодінні 
засобами пізнавальної та практичної діяльності; 

– виховання особистості, яка прагне до здобуття 
освіти впродовж життя, формування вмінь 
практичного і творчого застосування здобутих 
знань. 



22  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 3 (51), 2021 
_______________________________________________________________________________________________________  

Науково-методологічним підґрунтям STEM-
навчання є засади особистісно-зорієнтованого, 
компетентнісного та діяльнісного підходів.  

Зазначимо, що основні ключові 
компетентності, запропоновані Концепцією Нової 
української школи [3], гармонійно входять у 
систему STEM-освіти, створюючи основу для 
успішної самореалізації особистості і як фахівця, і 
як громадянина. Однозначно STEM-освіта 
актуалізує компетентності, спрямовані на 
задоволення попиту на наукоємну освіту, 
забезпечення конкурентоздатності на ринку праці, 
а саме: 
– когнітивні навички, що забезпечують 

можливість оброблення інформації, 
формування уваги, пам’яті, аналітичного, 
критичного мислення і креативних якостей, 
здатність до навчання, аналізу, оцінювання, 
порівняння та планування дій, пошуку ідей, 
прийняття рішень, аргументації, проведення 
спостережень, оброблення результатів і 
підготовки висновків;  

– навички оброблення інформації, інтерпретації та 
аналізу даних ― навички пошуку, 
співставлення, упорядкування та відбору 
валідних даних для задоволення конкретних 
потреб; створення, розуміння, інтерпретації, 
аналізу та екстраполяції емпіричних даних, 
перевірки їх достовірності, надійності; 
відображення результатів ефективними 
способами, прийняття рішень на основі 
наукових даних; 

– інженерне мислення ― виявлення та 
розв’язання складних проблем на основі 
аналізу даних, пошук рішень, їх оцінювання та 
втілення найефективнішого рішення за 
допомогою технічних засобів; 

– науково-дослідницькі навички ― проведення 
наукових досліджень, висунення, обґрунту-
вання і перевірка гіпотези, експериментування, 
аналіз даних і підготовка висновків, що 
підтверджують, спростовують або 
модифікують гіпотезу, а також спостереження, 
вимірювання, прогнозування, використання 
просторово-часових зв’язків, інтерпретація 
даних; 

– алгоритмічне мислення та цифрова 
грамотність ― ефективне використання 
цифрових технологій для комунікації, обробки 
інформації, інтерпретації та аналізу даних, 
формулювання проблем та їх розв’язання у 

вигляді комп’ютерних алгоритмів, які можуть 
бути автоматично оброблені; складення 
інструкцій або алгоритмів, що дають змогу 
виконати певні завдання за допомогою 
відповідної техніки; 

– креативні якості та інноваційність ― якості, 
що сприяють творчості та інноваційності 
здобувачів освіти, здатності до прийняття 
креативних функціональних рішень, інновацій-
ності (удосконалення існуючих продуктів, 
процесів і систем); 

– технологічні навички ― психомоторні навики, 
що пов’язані з правильним і безпечним 
використанням наукового та технічного 
обладнання, апаратів і речовин, специфічні для 
певної галузі, прогнозні та відповідають 
динаміці ринку праці; 

– навички комунікації – навички спілкування, 
ефективної роботи в команді шляхом 
забезпечення кожному учаснику команди 
рівного шансу на участь та передачу ідеї з 
урахуванням спільної відповідальності, 
встановлення загальних цілей, що дає команді 
можливість розділити відповідальність за 
досягнення основних цілей та їх вплив, а також 
вміння працювати незалежно в команді, бути 
лідером і виконавцем, розуміти свою роль, 
знати свої сильні і слабкі сторони, спілкуватися з 
членами команди чи заінтересованими 
сторонами ефективними способами [4]. 
Безумовно, найважливішою вимогою, яку 

висуває суспільство до школи, є конкурентоспро-
можність її випускника, адже сьогодні 
конкурентоспроможність – це один з найважли-
віших чинників успішної людини.  

Освітні технології (методи, педагогічні 
технології методики, прийоми), спрямовані на 
реалізацію STEM-навчання, отримали назву STEM-
технологій. Спільним для технологій такого типу є 
інтегрований підхід до навчання, який ґрунтується 
на встановленні зв’язків між шкільними 
дисциплінами або шкільними дисциплінами і 
наукою, життям і професіями. Відбираючи освітні 
технології для створення цілісної педагогічної 
системи STEM-навчання, необхідно керуватися 
певними принципами: 
– інтегроване навчання має відбуватися за 

«темами», а не за предметами, поєднуючи 
проектний і міждисциплінарний підходи, 
основою яких є інтеграція STEM-наук;  
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– застосування науково-технічних знань у 
ситуаціях реального життя має демонструвати 
їх інтегральний характер;  

– розвиток навичок критичного мислення та 
вирішення проблем спрямовується на подо-
лання труднощів, з якими учні можуть 
зіштовхнутися в житті;  

– зростання впевненості учнів у своїх силах 
завдяки успішній продуктивній діяльності;  

– активна комунікація та командна робота, під 
час якої створюється вільна атмосфера для 
дискусій і висловлювання думок; 

– розвиток інтересу до технічних дисциплін; 
заняття STEM є захоплюючими та динаміч-
ними; 

– креативні та інноваційні підходи до створення 
проектів [4]. 

Реалізувати інтегрований підхід допо-
можуть сучасні та добре відомі вчителям 
технології, за змістом адаптовані до розв’язку 
завдань STEM-освіти, а саме: технології кейсів, 
контекстних задач, проектно-орієнтованого 
навчання, інтерактивного навчання, веб-квест, 
ментальних карт, мейкерства, коучингового 
навчання тощо. Розглянемо деякі зі STEM-
технологій докладніше. 

Технологія проєктно-орієнтованого 
навчання серед STEM-технологій займає особливе 
місце, тому що залучає учнів до активного 
процесу набуття системи компетентностей у 
дослідницькій діяльності. Дослідницька діяльність 
у STEM-навчанні базується на комплексних, 
реальних технічних проблемах і ретельно 
опрацьованих завданнях. Імпульсом для STEM-
проєкту може стати будь-який предмет, явище, 
картина, факт з біографії тощо. Яскравим 
прикладом такого багатовимірного дослідження 
може стати міждисциплінарний проєкт «Спіраль 
як явище природи, науки, техніки та суспільстві», 
що об’єднує зусилля учнів з інтеграції знань про 
мистецтво, фізику, хімію, біологію, математику, 
історію. 

Робота над проєктом дозволяє учням 
оволодіти знаннями, набути навичок практичної 
діяльності, пройти технологічний алгоритм від 
зародження інноваційної ідеї до створення 
продукту, що включає в себе п’ять «П» (проблема, 
проєктування, пошук інформації, продукт, 
презентація).  

Можна запропонувати учням цікаві 
проєкти, поєднуючи їх з мейкерством, а саме  
сконструювати: 
– вітряк, який забезпечуватиме електроенергією 

власний будинок (школу); 
– робот-пилосос, що прибиратиме власну оселю 

(класну кімнату чи школу); 
– «розумну теплицю», в якій учні вирощу-

ватимуть полуницю взимку; 
– систему «розумний будинок» для школи чи 

власної оселі (система поливу рослин; система 
контролю стану середовища: звуку, освітлен-
ня, температури, вологості, небезпечних газів; 
система автоматизації вуличного та кімнатного 
освітлення тощо); 

– «розумну» парковку для транспорту біля 
магазину (школи, садочка тощо), що регулює 
кількість вільних місць; 

– проектор для класу чи власного будинку; 
– макет школи майбутнього (будинку, еко-

будинку, присадибної ділянки для вирощуван-
ня екологічно чистих овочів, фруктів та ягід 
тощо); 

– батарейку з овочів чи фруктів (чи інших 
матеріалів); 

– 3D-модель своєї школи; 
– квадрокоптер; 
– 3D-принтер; 
– човен (намет, будинок тощо) з пластикових 

пляшок чи інших дешевих витратних 
матеріалів; 

– сонячну міні-електростанцію для підзарядки 
мобільних пристроїв учнів в школі; 

– «розумну» термосумку для походів; 
– робота, який стежитиме за чистотою класної 

дошки і митиме її у разі потреби. 
Проєктна діяльність сприяє розвитку творчих 

здібностей і практичних навичок учнів зі створення 
оригінального навчального продукту (наукове 
відкриття, винахід, розв’язок задачі), закладає 
основи оволодіння в майбутньому тією чи іншою 
STEM-спеціальністю [2, с. 164-221; 5; 7].  

Веб-квест-технологія. Квест (Quest у 
перекладі з англійської – пошук) – це пошук 
відповіді на запитання або завдання, організо-
ваний у вигляді пригоди або гри. Веб-квест у 
педагогіці – проблемне завдання з елементами 
рольової гри, для виконання якого використо-
вуються інформаційні ресурси Інтернету. 
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Веб-квест спрямовано на розвиток в учнів 
навичок аналітичного і творчого мислення, 
роботи з інформаційними ресурсами Інтернету. 
Педагог, який створює навчальний веб-квест, має 
володіти високим рівнем предметної, методичної 
та інфокомунікаційної підготовки. Це одночасно 
міні-проєкт, інтелектуальне змагання, ділова гра, 
групова робота. У ході проведення квесту 
учасники використовують і розвивають цілу низку 
знань і навичок. Методика STEM-квесту допо-
магає навчити розробляти план або проєкт на 
основі заданих умов, знаходити, аналізувати і 
використовувати матеріали з різних джерел 
інформації, проводити наукові дослідження, 
робити самостійні висновки, обґрунтовувати і 
відстоювати свою точку зору, працювати 
індивідуально і в команді. З практичними 
порадами та методичними розробками STEM-
квестів можна ознайомитись у збірнику 
матеріалів «STEM-тиждень – 2020» [2, с. 136-163]. 

Тематика веб-квестів може бути 
різноманітною, проблемні завдання можуть 
відрізнятися ступенем складності. Результати 
виконання веб-квесту в залежності від 
навчального матеріалу можуть бути представлені 
у форматі усного виступу, комп’ютерної 
презентації, эссе, веб-сторінки тощо. 

Для запровадження веб-квест технології 
можна використати електронні ресурси: 
– із загальних питань: https://vseosvita.ua/library/

zastosuvanna-tehnologii-web-kvest-v-navcalno-
vihovnomu-procesi-65186.html 

– з математики: https://sites.google.com/site/
planetavebkvestiv/matematika 

– https://osvita-hotin.rada.today/wp-content/
uploads/2019/02/11-seminar.pdf 

– з хімії: https://sites.google.com/site/
irinagritcenko2016/veb- kvest/zavdanna https://
vseosvita.ua/library/veb-kvest-z-himii-sud-nad-
korozieu-826.html 

– з фізики: https://vseosvita.ua/library/kvesti-na-
uroci-fiziki-123781.html 

– з екології: http://irinakurochenko.blogspot.com/
p/blog-page_34.html 

– з біології: http://dfktynbyfxthrfcjdf.blog-
spot.com/p/blog-page_9.html 

«Фішбоун» (з англійської – «риб’ячий скелет») 
є інтерактивним прийомом розвитку критичного 
мислення, сенс якого полягає у встановленні 
причинно-наслідкових зв’язків між об’єктом 

аналізу та факторами, які на нього впливають. 
В основу прийому покладено схематичну 

діаграму у формі риб’ячого скелета, що дозволяє 
наочно продемонструвати причини конкретних 
подій, явищ і проблем, їхні наслідки, а також 
зробити узагальнення та відповідні висновки. Цей 
прийом є універсальним, його можна 
використовувати під час вивчення будь-якої 
навчальної дисципліни [6]. 

Прийом «Фішбоун» надає можливість: 
візуалізувати взаємозв’язки між причинами та 

наслідками; 
– ранжувати фактори за ступенем їх значущості; 
– розвивати критичне мислення; 
– організувати роботу учасників в парах або 

групах. 
«Риб’ячий скелет» включає чотири блоки 

інформації: 
– голова – проблемна ситуація чи запитання; 
– верхні кістки скелету причини, що зумовили 

виникнення певної події чи явища, яке 
аналізується; 

– нижні кістки скелету – факти, що 
підтверджують наявність зазначених причин 
або їх наслідки;  

– хвіст – відповідь на поставлене запитання, 
висновки та узагальнення. 

Цей прийом найефективніше застосовувати 
під час уроків узагальнення та систематизації, 
коли учні вже добре засвоїли навчальний 
матеріал, при цьому всі відомості ще необхідно 
звести в єдину систему. 

Сторітеллінг – технологія створення історії 
та передачі за її допомогою необхідної інформації 
з метою впливу на емоційну, мотиваційну, 
когнітивну сфери слухача. Сторітеллінг є особливо 
ефективним у наш час, коли факти, що їх мають 
запам’ятати на уроках учні, губляться серед 
інформаційного «шуму». Вдало побудована 
історія має великий шанс прижитися серед 
учнівської аудиторії. Адже розповідання історій 
передбачає вкраплення власного або чужого 
досвіду, комунікацію й емоційне співпере-
живання, донесення ідеї, а не лише інформації.  

Так, на уроках математики учні можуть 
створювати історії з «життя» цифр, кутів, сторін, 
прямих, трикутників тощо,  про їхні стосунки, мрії, 
вподобання та інше. Наприклад, це може бути 
історія про те, як посварилися дві прямі і ніколи не 
перетнулися       (стали       паралельними).     Учням  

https://vseosvita.ua/library/zastosuvanna-tehnologii-web-kvest-v-navcalno-vihovnomu-procesi-65186.html
https://vseosvita.ua/library/zastosuvanna-tehnologii-web-kvest-v-navcalno-vihovnomu-procesi-65186.html
https://vseosvita.ua/library/zastosuvanna-tehnologii-web-kvest-v-navcalno-vihovnomu-procesi-65186.html
https://sites.google.com/site/planetavebkvestiv/matematika
https://sites.google.com/site/planetavebkvestiv/matematika
https://osvita-hotin.rada.today/wp-content/uploads/2019/02/11-seminar.pdf
https://osvita-hotin.rada.today/wp-content/uploads/2019/02/11-seminar.pdf
https://sites.google.com/site/irinagritcenko2016/veb-%20kvest/zavdanna
https://sites.google.com/site/irinagritcenko2016/veb-%20kvest/zavdanna
https://vseosvita.ua/library/veb-kvest-z-himii-sud-nad-korozieu-826.html
https://vseosvita.ua/library/veb-kvest-z-himii-sud-nad-korozieu-826.html
https://vseosvita.ua/library/veb-kvest-z-himii-sud-nad-korozieu-826.html
https://vseosvita.ua/library/kvesti-na-uroci-fiziki-123781.html
https://vseosvita.ua/library/kvesti-na-uroci-fiziki-123781.html
http://irinakurochenko.blogspot.com/p/blog-page_34.html
http://irinakurochenko.blogspot.com/p/blog-page_34.html
http://dfktynbyfxthrfcjdf.blogspot.com/p/blog-page_9.html
http://dfktynbyfxthrfcjdf.blogspot.com/p/blog-page_9.html
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старших класів можна запропонувати 
пофантазувати про сенс життя sin та його 
взаємини з tg ; чи змогли б змінити свій зовнішній 
вигляд циліндр, коло тощо. 

Персоніфікація цифр, математичних символів 
і елементів допоможе дітям краще запам’ятати 
конкретні приклади, формули та способи 
розв’язування задач. Крім того, такі ігри-історії 
допомагають розрядити навчальну атмосферу, 
дати перепочити перед новою порцією 
інформації. Діти вчаться з думкою про те, що 
наука – ближча, ніж здається. Це підвищує 
пізнавальний інтерес учнів до навчання 
природничо-математичних наук, спрямовує їхній 
професійний вибір. 

Поповнити свої знання про організаційно-
методичні засади запровадження технології 
сторітелінгу можна за інтернет-джерелами: 
– https://www.youtube.com/watch?

v=K2YVwU9B6L4 
– https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?

tid=5947 
– https://detector.media/withoutsection/

article/118591/2016-09-08-20-veresnyakonferent-
siya-storitelling-i-brendovanii-kontent-aktualni-
svitovi-trendi-v-reklami-i-realii-ukraini/ 

– https://sites.google.com/a/lyceum2.cv.ua/
metodicnij-navigator/metodicni-materiali/
storitelling 

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що STEM-
напрям в освіті виник як засіб вирішення 
протиріч, глибинно пов’язаних із конвергенцією 
новітніх технологій, радикальними змінами вимог 
до фахівців на ринку праці у ХХІ столітті та 
генетичною інертністю системи освіти у 
формуванні актуальних компетентностей і 
навичок у випускників шкіл. Виявлено, що на 
державному рівні STEM-процеси створюють 
необхідні умови для реалізації права громадян 
України на отримання якісної, затребуваної на 
ринку праці освіти. Ключовими питаннями в 
розбудові STEM-освіти є надійна цільова 
підтримка ефективної професійної підготовки 
STEM-педагогів, установлення пріоритету для 
розвитку STEM-орієнтованих проектів, програм і 
навчальних планів. Проаналізовані  у статті 
інноваційні підходи, конкретні технології 
абсолютно відповідають головним завданням 
STEM-освіти, дозволяють наблизити зміст і 
процес навчальної діяльності школярів до STEM-
навчання. 
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Розкажи – і я забуду, покажи – і я пізнаю,  
дай зробити самому –  і я зрозумію.  

 

Китайське прислів’я 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

УЧНІВ НА УРОКАХ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

О.ТРЕТЯКОВА 

Нова українська школа вимагає нових підходів 
до освітнього процесу, мета якого полягає в 
розвитку особистісних якостей людини. Тому 
актуальним сьогодні є використання сучасних 
засобів навчання, що сприятимуть розвитку 
дитини, формуванню її світогляду та культури.  

Нам досить часто доводиться чути: діти стали 
іншими, їх складніше навчати та виховувати. За 
партами сидять представники нового покоління, і 
вони використовують Інтернет  як простір свого 
повсякденного існування. Сучасні школярі вільно 
працюють на будь-яких гаджетах з фотографіями 
та відеоматеріалами. Сьогодні стрімкий розвиток 
інформаційної культури визначає основні 
особливості сучасної комунікації, серед яких 
важливу роль відіграє візуальний контент. На 
сучасному етапі розвитку освіти шкільне життя 
позначене використанням  нових і досить 
перспективних інформаційних технологій. 

Як зробити урок пізнавальним, інформа-
тивним, як підвищити у школярів мотивацію до 
навчання та бажання вчитися, як зацікавити 
предметом? Такі питання ставить перед собою 
кожен учитель-предметник. Шукаючи відповіді на 
ці питання, ми дійшли висновку: аби зацікавити, 
мотивувати школярів до навчання, не достатньо 
підручників, варто ефективно використовувати на 
уроках візуальні засоби навчання.  

Одним із таких є інфографіка. Інфографіка – 
сучасне інформаційне середовище, спосіб 
передачі інформації, що інтегрує зміст різних 
навчальних предметів. Її популярність 
пояснюється пріорітетністю образно-візуального 
мислення сучасної людини. Інфографіка є новим 
методом інформаційного середовища, що 
керується соціальними й психологічними змінами. 
Як один із методів візуалізації інформації 
інфографіка сприяє розвитку критичного мислення 
учнів,  осмисленню ними навчального 
(історичного) матеріалу, формуванню їхньої 

медіаграмотності. 
Під час проведення уроків  з історії 

рекомендуємо використовувати найпростішу 
інфографіку: графіки, карти, таблиці, логічні схеми, 
кругові діаграми. Також можна  комбінувати з 
фотографіями, текстовими блоками, реконструк-
ціями подій,  представляти у вигляді коміксів, 
карикатур, емблем, ілюстрацій.  

Інфографіка є універсальним засобом 
поширення інформації. Вона дозволяє учням 
швидко опрацьовувати та засвоювати матеріали, 
а вчителю підвищувати ефективність уроку [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отже, інфографіка (або інформаційна 

графіка) – це спосіб передачі ключової інформації 
за допомогою яскравих і змістовних схематичних  
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зображень. Використання інфографіки доречне 
на будь-якому уроці;  яскрава графіка завжди 
подобається школярам і сприймається легше, 
аніж вербальний дуємо у процесі 
викладання історії використовувати інфографіку 
(наприклад, 7 клас: «Утворення Галицько-
Волинської держави»; 8 клас:  «Національно-
визвольна війна українського народу середин XVII 
століття», «Історія України в контексті епохи 
раннього нового часу»; 10 клас: «Голодомор 1932-
1933 рр. Геноцид українського народу», «Бій під 
Крутами», «Україна в роки Другої світової війни»; 
11 клас: «Чорнобильська катастрофа», «Ключові 
події Революції гідності», «Становлення України як 
незалежної держави», історія українського 
прапора, видатні жінки України тощо), а також 
скористатися нею під час підготовки до ДПА, ЗНО 
з історії України. 

З метою розвитку пізнавального інтересу 
учнів, формуванню предметної (історичної) 
компетентності, реалізації наскрізних змістових 
ліній рекомендуємо використовувати на уроках і 
карти знань. Ментальні карти є зручною, 
ефективною технікою візуалізації мислення та 
альтернативного запису. Їх можна 
використовувати для складання історичного 
портрету і розробки проєктів різної складності. 
На уроках історії та правознавства інтелект-карта 
має поліваріантне застосування. Наприклад: для 
висвітлення цілої теми чи її частини; для 
пояснення та розгляду сутності окремого 
поняття, явища чи процесу; для класифікації 
понять, явищ, процесів; для розкриття перебігу 
історичних подій, опису культурних пам’яток 
тощо. З метою активізації пізнавальної діяльності, 
розвитку пам’яті й уваги доцільно пропонувати 
учням самостійно створювати ментальні карти.  

Саме використання ментальних карт на 
уроках сприятиме структуруванню, 
запам’ятовуванню, розумінню й аналізу великого 
об’єму історичного матеріалу, розвитку  
креативного мислення, і творчих здібностей 
школярів.  

Один із візуальних засобів,  рекомендований 
до використання на уроках історії, – меми. 
Сьогодні вони широко використовується для 
комунікації у соціальних мережах, але можуть 
бути цікавим елементом сучасного уроку.  

Меми – інформаційні картинки, які дотепно 
чи іронічно розповідають про певну історичну 

подію або ситуацію, яка нещодавно сталася та 
набула популярності, або ж є рі й 
історії країни. Правильно підібраний інтернет-мем 
підвищить цікавість до предмету, покращить 
навчальну комунікацію між учнями, розвинить 
пам’ять і увагу, сприятиме розвитку критичного 
та креативного  мислення.  

Звертаємо увагу на функції та значення мемів 
під час використання їх на уроках: 
– відтворення побаченого, прочитаного чи 

почутого з відповідним акцентом на певній  
інформації (репрезентативна); 

– реакція на ситуацію, яка породжує дискусію, а 
також створення особливого мовного простору 
(комунікативна); 

– відтворення подій дійсності у творчому форматі 
з використанням сучасних онлайн-інструментів 
(креативна). 

Так, у якості творчого завдання учням можна 
запропонувати підібрати інтернет-меми на задану 
тему та колективно обговорити їх. Сьогодні 
поєднання гумору та інтелекту може стати 
неабиякою зброєю в інформаційному просторі та  
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формуванні медіаграмотності.  
З метою формування історичного мислення 

рекомендуємо використовувати карикатури. На 
нашу думку, вони також несуть важливу 
інформацію про епоху, подію, історичного діяча, а 
іноді виступають і ним 
джерелом. ти, що це джерело 
лише допомагає виявити, розкрити основні 
тенденції історичного розвитку. 

Під час висвітлення міжнародних відносин 
нового періоду історії кінця ХІХ–початку ХХ століть 
(10 клас, Всесвітня історія) доцільно 
використовувати карикатуру «Поділ Китаю 
європейськими 
державами та Японією», 
пропонуючи учням питан-
ня:  
– Якій історичній події 

присвячена карика-
тура?  

– Що допомогло вам це 
визначити?  

– Чи впізнаєте ви 
персонажів карика-
тури? Завдяки чому?  

– Чи збігається назва карикатури із її сюжетом? 
– Як карикатурист ставиться до зображених 

персонажів події? Чи згодні ви з інтерпретацією 
персонажів та події, яку подає автор 
карикатури? 

Найбільший ефект від використання карикатур  
ми досягаємо під час вивчення тем, пов’язаних із 
міждержавними стосунками кінця ХІХ–початку ХХ 
століть (міжнародні відносини напередодні Першої 

та Другої світових воєн, 
формування військово-
політичних блоків, 
облаштування 
повоєнного світу, 
холодна війна тощо). 

Так, особливістю 
карикатурного жанру 30-х рр. ХХ ст. стало те, що 
Німеччина зображувалася в образі злого й голод-
ного вовка. Після аншлюсу Австрії на шпальтах 
«News Chronicle» з’явилася карикатура, покликана 
привернути увагу до небезпечного становища, у 
якому опинилася Чехословаччина (Всесвітня 
історія, 10 клас). 

Для розуміння карикатур, створених у той чи 
інший період, варто не тільки впізнавати історичних 
персонажів, але й звертати увагу на додаткові 
маркери, які використовують карикатуристи, а 
саме: політичну, партійну, державну символіку 
(національні кольори, герби), характерне 
розташування країни на географічній карті 
(наприклад, італійський «чобіт»),  основні образи 
(людина, персонаж: дядько Сем, Маріанна – жінка-
символ Франції), тварина-символ (Китай – дракон, 
Німеччина – орел, найчастіше стилізований з 
прусського герба, США – білоголовий орлан). 

Отже, використання візуальних засобів 
навчання в освітньому процесі сприяє підвищенню 
ефективності самостійної роботи учнів, активізації 
їхньої пізнавальної діяльності, формуванню 
практичних умінь і навичок під час роботи з 
інформацією.  
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УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ  

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ  
ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

В.ПЕРЛИК  

Одним із основних факторів впливу науково-
технічного прогресу на сфери діяльності людини є 
розвиток і широке використання нових 
інформаційних технологій. Серед найбільш 
масових галузей, у яких інформаційні технології 
мають велике значення, особливе місце посідає 
освіта. Під впливом нових інформаційних 
технологій відбуваються докорінні зміни в 
технології управління (автоматизуються процеси 
обґрунтування та прийняття рішень, організація їх 
виконання), підвищується кваліфікація та 
професіоналізм фахівців, зайнятих управлінською 
діяльністю. 

Важливою складовою процесів управління і 
прийняття управлінських рішень є документообіг, 
впровадження інформаційних систем до якого 
особливо актуально для освітньої сфери будь-якої 
держави. 

Сучасна сфера діловодства, що 
характеризується величезною кількістю 
документів, збільшенням обсягів інформації та 
великими змінами до попиту інформації, сьогодні 
передбачає нові вимоги до організації 
інформаційно-документаційного обслуговування. 

Головним напрямом удосконалення сучасного 
діловодства в закладі загальної середньої освіти є 
використання новітньої комп’ютерної та 
телекомунікаційної техніки, формування на її 
основі високоефективних інформаційно-
управлінських технологій у роботі з документами. 

Досягнутий рівень використання новітніх 
інформаційних технологій у діловодстві дає 
можливість не лише робити гіпотетичні 
припущення про електронний офіс майбутнього, а 
й визначати реальні шляхи переходу від 
традиційного документообігу до 
автоматизованого. 

Ця проблема є актуальною, про що свідчить 
значна кількість публікацій зарубіжних і 
вітчизняних науковців. Серед них Л. Варламова, 

Т. Киселева, Т. Кузнєцова, Л. Павлюк, Г. Сельчен-
кова,  Л. Скібицька, В. Рудюк, О. Шпортько. Такі 
дослідники, як Л. Павлюк, Т. Киселева та 
Н. Воробйов у своїх публікаціях висвітлюють 
аспекти діловодства й архівної справи, а також 
основи роботи на комп’ютері. О. Шпортько та 
В. Ступницький аналізують проблеми електрон-
ного діловодства. Загальні характеристики систем 
електронного документообігу, пропонує Г. Сель-
ченкова,  класифікуючи автоматизовані системи. 
Введення електронного документообігу на досвіді 
Німеччини розглядає В. Рудюк [7]. 

Отже, об’єктом дослідження є сучасне 
діловодство закладу загальної середньої освіти, а 
предметом – використання комп’ютерних 
технологій в сучасному діловодстві ЗЗСО. 

Метою статті є розкриття суті основних 
понять інформаційних технологій для діловодства 
ЗЗСО, аналіз питань розвитку їх застосування, 
обґрунтування та формулювання загальних вимог 
щодо побудови високотехнологічної системи 
діловодства. 

При тому виокремлюються такі завдання: 
– проаналізувати терміносистему дослідження; 
– розглянути структуру та сутність сучасного 

діловодства; 
– розглянути використання комп’ютерних 

технологій на етапі документування; 
– розглянути використання комп’ютерних 

технологій при організації документообігу. 
Однією із характерних особливостей 

модернізації українського суспільства є його 
глобальна інформатизація, яка зумовила масштаб-
не запровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітній процес, що дає змогу 
педагогу вирішувати методичні завдання на якісно 
вищому рівні. 

Наголошуючи на окремих особливостях і 
потенційних можливостях, зміст поняття 
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сучасними вченими визначається як: 
– сукупність нових інформаційних технологій 
(методів і технічних засобів), що дозволяють 
знаходити, збирати, обробляти, створювати, 
передавати та подавати інформацію, керувати і 
користуватися нею, сприяти різним формам 
комунікації; 
– сукупність методів і технічних засобів збирання, 
організації, зберігання, опрацювання, переда-
вання та подання інформації, яка розширює 
знання людей і розвиває їхні можливості щодо 
керування технічними і соціальними проблемами; 
– цілеспрямована організована сукупність 
інформаційних процесів із використанням засобів 
обчислювальної техніки, що забезпечують високу 
швидкість обробки даних, швидкий пошук 
інформації, розосередження даних, доступ до 
джерел інформації незалежно від місця їх 
розташування [7]; 
– комплекс навчальних і навчально-методичних 
матеріалів, технічних та інструментальних засобів 
обчислювальної техніки навчального призна-
чення, а також методи й організаційні форми 
навчання; 
– комп’ютерні технології, які базуються на 
використанні певної формалізованої моделі 
змісту, що представлена педагогічними програм-
ними засобами, записаними у пам’ять 
комп’ютера, і можливостями телекомунікаційних 
мереж [3]. 

Знаходження, збирання, обробка, 
створення та передавання інформації відбу-
вається завдяки використанню інструментарію 
інформаційних технологій – взаємозалежних 
програмних продуктів для певного типу 
комп’ютера, технологія роботи в яких дозволяє 
досягти поставленої користувачем мети. У якості 
інструментарію використовуються такі поширені 
види програмних продуктів для персонального 
комп’ютера, як текстовий процесор (редактор), 
настільні видавничі системи, електронні таблиці, 
системи керування базами даних, електронні 
записні книжки, електронні календарі, 
інформаційні системи функціонального призна-
чення, експертні системи тощо. 

Засоби інформаційно-комунікаційних 
технологій, які необхідні для системи освіти, 
включають: технічні засоби (комп’ютери, 
комп’ютерні комплекси, мультимедійні 
проектори, сенсорні дошки тощо); програмні 

засоби (системні, загального призначення, 
прикладне програмне забезпечення); засоби для 
під’єднання до Інтернету та забезпечення 
можливості повноцінної роботи в ньому (сервери, 
лінії зв’язку, модеми, програми пошуку 
різноманітних даних в Інтернеті тощо); спеціально 
створене для системи освіти інформаційне 
наповнення (контент) в Інтернеті; методичне 
забезпечення щодо використання засобів 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. 

В результаті, можемо визначити сутність і 
призначення інформаційно-комунікаційних техно-
логій: ІКТ як сукупність методів і програмно-
технічних засобів, об’єднаних у технологічний 
ланцюжок, забезпечує виконання інформаційних 
процесів з метою підвищення їхньої надійності та 
оперативності, знижує трудомісткість ходу 
використання інформаційного ресурсу, підвищує 
ефективність різних видів діяльності. 

Отже, за своєю сутністю ІКТ – це 
поєднання інформаційних технологій із 
комунікаційними для вирішення різноманітних 
задач сучасного освітнього інформаційного 
суспільства. Одночасно поняття «інформаційно-
комунікаційні технології» інтегрує семантику 
терміну «комунікація» і передбачає процес 
спілкування, обміну думками, знаннями, 
почуттями, моделями поведінки, а також спільну 
діяльність учасників комунікації, у ході якої 
виробляється спільний погляд на речі, події та 
оточуюче середовище [7].  

Масштабне запровадження інформаційно-
комунікаційних технологій в усі ланки освітнього 
процесу ініціює:  
– удосконалення механізмів управління 

системою освіти на основі використання 
автоматизованих банків даних науково-
педагогічної інформації, інформаційно-
методичних матеріалів, а також 
комунікаційних мереж;  

– удосконалення методології та стратегії відбору 
змісту, методів і організаційних форм 
навчання, виховання, що відповідають 
завданням розвитку особистості у сучасних 
умовах інформатизації суспільства; 

– створення методичних систем навчання, 
орієнтованих на розвиток інтелектуального 
потенціалу особистості, на формування умінь 
самостійно здобувати знання, здійснювати 
інформаційно-навчальну,      експериментально- 
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дослідницьку діяльність, різноманітні види 
самостійної діяльності з метою обробки 
інформації;  
– створення та використання комп’ютерних 

тестових чи діагностуючих методик контролю і 
оцінки рівня знань.  
Сьогодні  використання ІКТ у практиці 

управління ЗЗСО полягає у наступному:  
• підборі ілюстративного матеріалу для 

оформлення стендів, кабінетів (сканування, 
Інтернет, принтер, презентації);  

• обміні досвідом, знайомство з періодикою, 
напрацюваннями інших ЗНЗ;  

• застосуванні цифрової фотоапаратури та 
програм редагування фотографій; вони 
дозволяють управляти знімками так само просто, 
як фотографувати, легко знаходити потрібні, 
редагувати і демонструвати їх;  

• використання Інтернету в управлінській 
діяльності з метою інформаційного та науково-
методичного супроводу процесу управління ЗНЗ;  

• оформлення буклетів, візитівок установ, 
матеріалів за різними напрямками діяльності; 

 • створенні медіатек, які представляють 
інтерес не тільки для педагогів, але й для батьків;  

• використанні комп’ютера у діловодстві ЗНЗ, 
створенні різноманітних баз даних;  

• створення електронної пошти, ведення 
сайту закладу освіти.  

Інформація стає одним з найважливіших 
виробничих факторів і одним з головних важелів 
управління будь-якої організації, в тому числі й 
освітнього закладу. Інформатизація освіти – це 
процес зміни його змісту, методів і організаційних 
форм, спрямований на досягнення нової якості 
освіти на основі застосування інформаційних 
технологій. Вона сприяє розв’язанню двох 
основних завдань школи: «освіта – для всіх», і 
«нову якість освіти – кожному» [6].  

Інформатизація управління освітньою 
установою пов’язана з прийняттям більш 
обґрунтованих управлінських рішень на основі 
автоматизованої обробки соціально-економічної, 
психолого-педагогічної та іншої інформації.  

Використання засобів ІКТ в організаційно-
управлінській діяльності закладів загальної 
середньої освіти може призвести до появи 
багатьох переваг, а саме:  

для адміністрації закладу:  

• оперативне отримання та узагальнення 
інформації про освітній процес для прийняття 
управлінських рішень;  

• ведення алфавітних книг, особових справ 
працівників, учнів, батьків для створення 
оперативних звітів;  

• моніторинг успішності учнів;  
• створення системи шкільного документо-

обігу;  
• автоматизоване складання звітності для 

здійснення управління ЗНЗ;  
для заступника керівника, вчителів, учнів і 

батьків:  
• отримання підсумкових і поточних звітів 

про успішність і відвідування, в т. ч. конструю-
вання власних звітів;  

• доступ до щоденника, у який автоматично 
виставляються оцінки і відзначаються 
заборгованості з предметів;  

для вчителів-предметників:  
• ведення класного журналу, календарно-

тематичних планів, перегляд звітів;  
• ведення індивідуальних портфоліо вчителів 

та учнів, а також портфоліо проектів, з гнучкою 
системою налаштування прав доступу;  

для всіх учасників навчально-виховного 
процесу:  

• формування єдиного середовища обміну 
інформацією у межах школи, що покращує 
взаєморозуміння та співробітництво між усіма 
учасниками освітнього процесу [7].  

До комплексу засобів автоматизації відносять 
обчислювальну техніку з відповідними програм-
ними засобами та засоби зв’язку. Технічні засоби 
зв’язку забезпечують передачу інформації в 
зовнішньому діловому середовищі. При цьому в 
системі зв’язку використовуються не тільки 
пристрої зв’язку, але й інформаційно-комуніка-
ційні комп’ютери. 

Основою роботи будь-якої автоматизованої 
системи є використання бази даних (впорядко-
ваний набір даних) – сукупність даних, 
організованих відповідно до концепції, яка описує 
характеристику цих даних і взаємозв’язки між їх 
елементами. При тому особливого значення 
набувають електронного документа (ЕД), 
електронного підпису (ЕП) або електронного 
цифрового підпису (ЕЦП). 
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Електронний документ – документ, інфор-
мація, в якому зафіксована у вигляді електронних 
даних, включаючи обов’язкові реквізити 
документа [2]. 

Електронний підпис – дані в електронній формі, 
які додаються до інших електронних даних або 
логічно з ними пов’язані та призначені для 
ідентифікації підписувача цих даних [2]. 

Електронний цифровий підпис – вид електрон-
ного підпису, отриманого за результатом 
криптографічного перетворення набору 
електронних даних, який додається до цього 
набору або логічно з ним поєднується і дає змогу 
підтвердити його цілісність та ідентифікувати 
підписувача. Електронний цифровий підпис 
накладається за допомогою особистого ключа та 
перевіряється за допомогою відкритого ключа [2]. 

Сучасна інформаційна система в діловодстві 
ЗЗСО автоматизує такі основні функції діловодства, 
розроблення та контролю виконання документів: 
– підтримки форм, шаблонів електронних 

документів і забезпечення ідентичності їх для 
всіх програмно-технічних комплексів; 

– забезпечення формування вмісту як проєктів, 
так і електронних документів; 

– збереження та знищення як проєктів, так і 
електронних документів; 

– підтримки складних документів, версій, 
підверсій і перехресних посилань між 
електронними документами; 

– підтримки візування, підписання, погодження та 
затвердження електронних документів; 

– приймання, розгляд і реєстрація електронних 
документів; 

– формування доручень з виконання електронних 
документів; 

– організації контролю проходження та термінів 
виконання електронних та паперових 
документів; 

– оповіщення виконавця та діловода про набли-
ження термінів контролю, про невиконання 
терміну документів; 

– забезпечення оперативного й архівного збере-
ження електронних документів; 

– формування необхідних звітів щодо здійснення 
електронного документообігу та діловодної 
діяльності; 

– забезпечення ведення справ документів, 
підтримка функції списання документів у справу 
та передачі їх до архіву. [4]. 

Для створення й опрацювання документів за 

допомогою комп’ютерних технологій призначені 
спеціальні програми – текстові редактори. Існують 
різні сімейства текстових редакторів. Найбільш 
часто застосовуються: блокнот (NotePad), Word 
Pad, Microsoft Word пакета офісних програм MS 
Office, AdobeAcrobat, вільно-поширювані пакети, 
наприклад Open Office, тощо [3]. 

Технологія повнотекстового пошуку є 
невід’ємною складовою таких сучасних і 
перспективних інформаційних технологій, як 
системи управління документами, технології 
групової роботи над документами, технології 
пошуку в Internet. На технології гіпертексту 
базується найвідоміший сервіс Internet–
WorldWideWeb (WWW). 

У ЗЗСО для зберігання документів виділяється 
спеціальний комп'ютер (файл-сервер). На ньому 
представники адміністрації мають власні розділи 
для зберігання службових документів і розділи 
типу, що спільно використовуються. Такий сервер 
може берегти і загальні бази даних, наприклад, 
дані про номенклатуру закладу тощо. 

Створюючи електронний документ, необхідно 
пам’ятати, що термін його зберігання має бути не 
меншим від строку, встановленого 
законодавством для відповідних документів на 
папері, а в разі неможливості такого періоду 
зберігання для збереження його автентичності 
мають бути передбачені заходи щодо дублювання 
чи періодичного копіювання. У розв’язанні 
проблем створення та довготривалого зберігання 
ЕД головна увага має приділятись надійності 
форматів і носіїв документації. Тепер поширені такі 
формати електронних документів: 

а) формати відкритого тексту (plaintext): 
- Microsoft (Word, Excel):  широко 

використовуються в діловодстві для створення ЕД, 
характеризуються тим, що мають закриту 
специфікацію і не прийнятні для довготривалого 
зберігання; 

- PDF фірми Adobe Systems Inc. (програма 
«Acrobat») – формат відкритої специфікації, 
визначений як стандарт для довготривалого 
зберігання електронних документів; 

б) формати графічних зображень: 
- TIFF (Tag Image File Format) – графічний 

формат, рекомендується як стандарт високої 
якості зображень для широкого застосування та 
довготривалого зберігання графічних зображень; 
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- GIF (Graphics Interchange Format) – графічний 
формат, рекомендований для передавання 
зображення каналами зв'язку; для довготривалого 
зберігання зображень не рекомендується; 

- JPEG (Joint Photographic Experts Group) – 
графічний формат з ущільненням інформації за 
мінімальних її втрат, широко використовується в 
Інтернеті та в діловодстві; в цьому форматі ЕД 
надходять і до архіву; 

- інші формати (pict, bmp тощо) – 
використовують у специфічних додатках і не 
рекомендовані для довготривалого зберігання 
зображень; 

в) формати структурованого тексту (текстові 
документи, які мають графічні та аудіовключення, 
Інтернет-посилання тощо): 
• SGML (Standard Markup Generalized Language): 

формат має можливості відкривання 
документів, зручний для їх довготривалого 
зберігання; 

• XML (Extenseble Markup Language) призначений 
для створення та зберігання структурованих 
ієрархічних даних незалежно від характеристик 
програмно-технічних засобів; 

• ХМL (Extensible Markup Language) призначений 
для створення та зберігання структурованих 
ієрархічних даних незалежно від характеристик 
програмно-технічних засобів [4]. 

Надійним      підґрунтям    для     переходу      до  
е-документування ЗЗСО є затребувані автомати-
зовані системи діловодства. Ефективне управління 
обігом електронних документів є немислимим без 
автоматизованих платформ. Системи е-документо-
обігу забезпечують: оцифрування паперових 
документів, їх імпорт-експорт; знаходження 
документів за реквізитами чи ключовими словами; 
кібербезпеку; маршрутизацію документів; процеси 
узгодження е-документів; контроль за 
виконанням; централізований архівний фонд 
документів. Заклад загальної середньої освіти, 
налагоджуючи систему е-документообігу, може 
обрати одну з двох стратегій: створити власний 
програмний продукт чи скористатися готовими 
платформами. Однозначно, перший варіант є 
дорожчим. Однак він дає можливість закладу 
освіти:  
1) підлаштувати функціонал системи під свої 

потреби; 
2) обрати оптимальну кількість операцій, котрі 

будуть зрозумілими працівникам і не 

потребуватимуть спеціального навчання; 
3) об’єднати в єдину цілісну систему необхідні 

закладу елементи готових систем; 
4) забезпечити максимально безболісну 

інтеграцію системи електронного 
документообігу.  

Готова платформа також має свої 
переваги: економія коштів на розробленні й 
упровадженні системи, швидкість 
застосування. За  інформацією Центрального 
державного електронного архіву України, 
найбільш затребуваними системами 
електронного документообігу серед закладів 
освіти є такі:  

1) система електронного документообігу 
Megapolis;  

2) документообіг 39,5 OPTIMA-WorkFlow. 
Ефективна організація руху електронних 

документів дозволить закладу освіти як в 
короткостроковій, так і в довготривалій 
перспективах отримати чимало преференцій. 

Переваги: 
– економія часового ресурсу при пошуку того чи 

того виду документа та при складанні звітності; 
– зведення до мінімуму витрат коштів на 

копіювання і друк документів у паперовому 
вигляді; 

– підвищення оперативності руху документів; 
– формування мобільного архівного фонду 

закладу освіти; 
– підвищення доступності та прозорості інфор-

мації; 
– полегшення контролю оброблення кореспон-

денції з боку адміністрації ЗЗСО; 
– економія часового ресурсу при проведені 

перевірок закладу освіти контрольними 
органами; 

– максимальна автоматизація документообігу; 
– мінімізація впливу людського чинника при 

реєстрації, передаванні, зберіганні та знищенні 
документів; 

– побудова єдиного інфопростору на базі закладу 
освіти [6]. 
Окрім того, ймовірне поліпшення психологіч-

ного клімату в колективі завдяки мінімізації 
рутинної роботи.  

Особливістю сучасного діловодства 
насамперед є широке застосування комп’ютерних 
систем обробки та друку документів, необхідність 
дотримання вимог чинних державних стандартів у  
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цій галузі, впровадження раціональних прийомів 
роботи. 

Сьогодні велика  кількість інформаційних 
ресурсів перебуває на електронних носіях. У 
традиційному документообігу комп’ютерні 
технології виконують лише допоміжну функцію – 
підготовку проєкту документа. В цьому випадку 
електронна форма документа є не більше ніж 
технологічним епізодом. 

Повномасштабне застосування комп’ютерних 

технологій при обробці інформації, перенесення 
документообігу з паперових носіїв в електронне 
середовище є новим етапом розвитку процесів 
управлінської діяльності ЗЗСО. 

Для все більшого числа документів електронна 
форма стає постійною або майже постійною. Це 
істотно ускладнює проблему захисту інформації, 
вимагає організації діловодства на інших, в 
порівнянні з колишнім документообігом, 
принципах. 
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ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ  

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ  

В.ЛИЧКО  

Освіта – основа розвитку особистості, 
суспільства, нації та держави, запорука успішного 
майбутнього України. Успіх країни зумовлений 
успіхом, досягнутим кожним її громадянином. 
Саме тому освіта як найбільш масштабна і 
людиномістка сфера українського суспільства 
проголосила своєю метою допомогти 
громадянам стати успішними в житті. Досягнення 
цієї мети має забезпечуватися виконанням 
завдань з модернізації освітянської галузі України, 
зазначених у Національній доктрині розвитку 
освіти та Концепції Нової української школи. 
Головним серед них є перехід до особистісно 

орієнтованої освіти, спрямованої на виявлення 
суб’єктного досвіду кожного учня та надання 
психолого-педагогічної допомоги в становленні 
його індивідуальності, в життєвому самовиз-
наченні, самореалізації. Інструментом виконання 
цього завдання є особистісно-зорієнтований, 
компетентнісний, діяльнісний підходи, які  дають 
відповідь на запитання: які якості особистості учня 
мають стати метою освітнього процесу і якими 
засобами це здійснюватиметься?  

Українські науковці зробили значний внесок у 
розроблення проблеми компетентнісного підходу 
в   освіті.    Завдяки   науковим   розвідкам  Н. Бібік,  

https://www.pedrada.com.ua/article/2985-shcho-kervniku-potrbno-znati-pro-nakazi-z-osnovno-dyalnost?fbclid=IwAR22Z4TCPfhXwBe2Xw2HThXbQGT17Wq-ZamJN9mJANP2ZODHgUARvPG-yxU
https://www.pedrada.com.ua/article/2985-shcho-kervniku-potrbno-znati-pro-nakazi-z-osnovno-dyalnost?fbclid=IwAR22Z4TCPfhXwBe2Xw2HThXbQGT17Wq-ZamJN9mJANP2ZODHgUARvPG-yxU
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Л. Ващенко, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Пара-
щенко, О. Пометун, О. Савченко,  С. Трубачова 
досліджено теоретичні й прикладні питання 
реалізації компетентнісного підходу в освіті 
України.  

Про ключові компетентності та формування їх у 
підростаючому поколінні говорили давно, ще з 
часів упровадження 12-бальної системи навчання. 
Але презентовано було їх в концепції «Нова школа» 
у 2016 році [4, c. 14]. Саме в цьому документі 
надано перелік ключових компетентностей, серед 
яких зазначена підприємницька компетентність як 
одна з найважливіших. Європейська довідкова 
система (Key Competences for Lifelong Learning. 
European Reference Framework) визначає 
підприємницьку компетентність як ключову і 
пропонує таке трактування: це – здатність 
особистості втілювати власні ідеї в життя. Вона 
включає креативність, творчість, інноваційність, 
здатність до ризику, а також здатність планувати й 
організовувати діяльність, що сприяє досягненню 
поставлених завдань [7]. 

Підприємницька компетентність також 
передбачає такі вміння :  
– співвідносити власні економічні інтереси та 

потреби з наявними ресурсами, інтересами і 
потребами інших людей і суспільства;  

– організовувати власну трудову та 
підприємницьку діяльність і роботу колективу, 
орієнтуватися в нормах та етиці трудових 
відносин;  

– аналізувати й оцінювати власні професійні 
можливості, здібності та співвідносити їх з 
потребами ринку праці;  

– складати, здійснювати й оцінювати плани 
підприємницької діяльності й особисті бізнес-
проєкти;  

– презентувати й поширювати інформацію про 
результати власної економічної діяльності та 
діяльності колективу. 
На думку Ю. Білової, підприємницька 

компетентність – це інтегральна якість особистості, 
яка проявляється в мотивованій здатності до 
творчого пошуку та реалізації нових економічних 
ідей і дає змогу вирішувати різноманітні проблеми 
в повсякденному, професійному, соціальному 
житті [1]. 

Формування підприємницької компетентності 
має відбуватися через зміст навчального предмета, 
форми, методи, технології і включати чотири 
етапи: підприємницькі знання – підприємницьке 

мислення – підприємницька свідомість – 
підприємницька поведінка. Можна стверджувати, 
що кожен з зазначених етапів відповідає певному 
рівню формування підприємницької компетент-
ності. Кожний етап цього процесу ґрунтується на 
попередньому і готує базу для наступного. Усі 
етапи взаємопов’язані, хоч кожен із них порівняно 
самостійний [1, c. 9]. 

Як уважає Ю. Білова, наявність підприємницької 
компетентності дає змогу особистості знаходити 
та застосовувати оптимальне рішення, створювати 
і впроваджувати інновації, йти на певний ризик, 
необхідний для виконання поставленої мети. Успіх 
підприємницької діяльності пов’язаний із 
самоорганізованістю, діловими й особистісними 
якостями. Важливими є лідерські якості, уміння 
розв’язувати конфліктні ситуації, приймати рішення 
в умовах невизначеності, працювати в команді [1, 
c. 11]. 

Варто зазначити, що формування та розвиток 
підприємницької компетентності має здійсню-
ватися на заняттях не лише з економіки, але й з 
більшості навчальних предметів. Цьому сприяє 
впровадження українсько-польського проєкту 
«Шкільна академія підприємництва», метою якого 
є розвиток в учасників освітнього процесу 
професійної активності, підприємливості, а 
результатом виявилося видання посібника з 
методичними матеріалами задля формування 
підприємницької компетентності в закладах освіти 
[6]. 

З-поміж великої кількості запропонованих 
методів і форм роботи визначені найефективніші:  
– методи, що ґрунтуються на вміннях критичного 

мислення, умовиводу, аналізу, оцінювання й 
узагальнення фактів (наприклад, мозковий 
штурм, лекція з презентацією та робота з 
текстом-джерелом); 

– методи, що сприяють формуванню 
відповідальності, здійсненню й оцінюванню 
вибору, а також прийняттю рішень із повним 
усвідомленням наслідків; корисними для цього є 
«дерево прийняття рішень», методи дискусії 
(дебати, «шість капелюхів», «критерійний 
покер», дискусія на бали, метаплан); 

– методи, що розвивають уяву, ґрунтуються на 
емоціях і переживаннях учня, а також 
створюють умови для дії: драма, моделювання, 
рольова гра, «асоціативний кущ», ментальні 
карти;  
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– методи, які добре відомі і часто 
застосовуються у практиці учителів:  співпраця 
та робота в малих групах, експертних групах, 
зупинки з завданнями, а також останніми 
роками ― проєктна діяльність. 
Досить цікавими є ігрові технології, завдяки 

яким учні зможуть побувати в ролі експертів в тій 
чи іншій ситуації, у ролі підприємця:  планування 
економічної діяльності, створення бізнес-плану, 
планування маркетингової та рекламної 
діяльності, аналіз коштів у фірмі та ведення 
власного підприємства. 

У конспекті уроку «Базові поняття 
статистики» (авторка О. Кудла) [6, с. 73] учні під 
час «мозкового штурму» генерують ідеї вирішення 
проблемної ситуації, з якою стикається 
підприємець, аналізують ризики запропонованих 
ідей, прогнозують результати діяльності. Потім на 
основі представлених результатів соціологічного 
опитування вони виходять на усвідомлення 
поняття вибірки даних, яка з певною допустимою 
похибкою відображає всі закономірності 
генеральної сукупності. Тому така вибірка може 
становити основу статистичних обчислень. За 
допомогою техніки «Ажурна пилка» діти 
самостійно ознайомлюються з центральними 
тенденціями вибірки, способом їхнього 
обчислення та використанням у реальних 
життєвих ситуаціях. Учні беруть на себе 
відповідальність за якість вивченого матеріалу, за 
готовність усіх учасників експертних груп до того, 
щоб передати ці знання іншим, спілкуються, 
обговорюють, роблять нотатки, структурують 
матеріал. Здобуті знання вони застосовують до 
запропонованої на початку уроку проблемної 
задачі, використовують знання про центральні 
тенденції як інструмент аналізу ситуації та 
ухвалення рішення, презентують роботу і роблять 
висновки. 

Особливістю ведення дискусії для вирішення 
проблемної задачі в конспекті «Знаходження 
площі поверхні тіл обертання» (автор В. Черкач) 
[6, с. 81] є використання схеми, яка нагадує 
метаплан. Важливо, що на момент аналізу способу 
розв’язання учні не мають знань про тіла 
обертання, їх спосіб утворення й розгортку, не 
одержують жодних початкових даних. Вони  
користуються своїм життєвим досвідом, 
намагаються запропонувати власні ідеї 
розв’язання, виявляють прогалини у знаннях, 

дискутують у малих групах, виявляють ініціативу, 
генерують креативні пропозиції, з’ясовують, які 
початкові дані (розміри головних уборів, розмір та 
вид тканини) їм необхідні та де їх узяти, складають 
план дій і розподіл обов’язків у групі. Після 
групового обговорення переходять до загального 
і формують спільне рішення та єдиний план дій 
щодо способу розв’язування задачі. На 
наступному уроці учні одержують від викладача 
опорні тексти з новою темою, самостійно з нею 
знайомляться, за потреби консультуються з 
викладачем і беруться до фактичного розв’язання 
задачі. Під час презентації роботи можуть 
виявитися розбіжності в результатах, що стає 
темою дискусії, виявлення способу мислення учнів 
та його корекції. 

Розв’язуючи задачу про купівлю автомобіля 
(«Відсоткові обчислення, пов’язані з фінансовими 
операціями» (авторка конспекту уроку О. Бойко) 
[6, с. 381], для вирішення проблеми учні 
використовують суб’єктивні критерії, взяті з 
соціологічного Інтернет-опитування. Методом 
дискусії «Критерійний покер» вони визначають 
основні й другорядні критерії для своєї групи і 
порівнюють їх з об’єктивними критеріями, 
здобутими після математичних розрахунків. Під 
час дискусії учні вчаться формулювати аргументи, 
захищати свою позицію, ранжувати цінності, 
толерантно приходити до спільного результату, 
роблять висновок, що не тільки матеріальна 
вигода є критерієм правильного рішення в житті. 

Під час власного заняття математики з 
підприємницьким тлом «Площі бічної та повної 
поверхонь циліндра, конуса, зрізаного конуса» в 
економічному коледжі після організаційної 
частини, перевірки домашнього завдання та 
актуалізації опорних знань (розв’язування 
кросворду «Тіла обертання») повідомляю тему, 
мету та завдання заняття і переходжу до основної 
частини заняття: розв’язування ситуаційної кейс-
вправи в малих групах (учні об’єднуються у три 
малих групи).  

Моделюю ситуацію: «До нас як до математиків 
звернувся один із вітчизняних господарів, який, 
крім фермерства, працює ще і в ТОВ «Ропа 
Україна». Робота в німецькій фірмі навчила 
ефективно використовувати час сільськогос-
подарського міжсезонного «затишшя» й 
одночасно збагатила власну практику 
закордонним  досвідом.   Так,   після   відповідного 
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оформлення землі (близько 30 га) було вирішено 
обрати в якості особистого бізнесу вирощування 
зерна. За накопиченої на той час інформації 
фермер добре розумів, що, маючи можливість 
протримати зерно в доброму стані до весни, 
можна значно збільшити свій прибуток. У той же 
час він усвідомлював, що за відсутності потрібної 
господарської інфраструктури це практично 
неможливо. Під час роздумів нагодилося 
відрядження до Німеччини, де випадково в 
одному з фермерських господарств побачив 
прийнятне для себе технічне рішення для 
зберігання зерна.  Це було зерносховище 
баштового типу, або, як його ще називають, 
силосна башта. Проконсультувався у фахівців про 
переваги такого зерносховища і побачив цілу 
низку плюсів. Це – економія простору, можливість 
контролю умов зберігання, зокрема температури, 
захист від цвілі, птахів, гризунів, комах, 
зменшення витрат при зберіганні в порівнянні з 
іншими варіантами, низькі витрати на придбання 
матеріалів для сховища та його монтаж, 
можливість проведення очищення та дезінфекції, 
довгий термін зберігання зерна – особливо за 
умови контролю та дотримання вимог зберігання, 
можливість механізувати процеси завантаження, 
вивантаження, вентилювання тощо.  

До нас цей фермер звернувся з проханням 
обчислити витрати матеріалів та їхню вартість для 
монтажу каркасу зерносховища з оцинкованого 
металу». 

Пропоную студентам у групах проаналізувати 
ситуацію і скласти приблизний план дій для 
обчислення площ поверхонь тіл обертання, 
спираючись на власний досвід, і дати відповідь на 
питання: які виміри необхідно для цього 
виконати. Націлюю студентів на те, що вони у 
малих групах цілком самостійно мають розв’язати 
цю задачу, дійти висновку: які вхідні дані їм 
необхідні, яких знань не вистачає, представити 
результати. 

Під час обговорення лише спостерігаю за 
ходом і виконанням правил ведення дискусії. 
Після обговорення кожна група надає слово 
своєму представнику для оголошення резуль-
татів. Усвідомлюємо та виправляємо помилки. 
Переходимо до вироблення спільного плану дій, 
повідомляю про свої враження від активності та 
креативності мислення студентів, їхнього вміння 

давати пропозиції, планувати діяльність, робити 
висновки і наголошую на усвідомленні потреби 
нових знань.  

Роздаю групам опорні конспекти. Пропоную 
самостійно ознайомитися з теоретичним 
матеріалом опорного конспекту. Через 10 хвилин 
запитую у студентів, які поняття чи визначення 
залишилися їм незрозумілі. Пояснюю їх. Важливо 
запитати, наскільки прочитане збігається з їхніми 
висновками про спосіб вирішення задачі. 

Визначаємося, яка з груп розрахує відповідну 
частину каркасу: стіни (циліндр), дах (зрізаний 
конус) та люк ( конус). Роздаю схематичне 
креслення виробу та відповідні моделі 
геометричних тіл. Повідомляю студентів, що вони 
можуть розпочинати вирішувати проблемну 
задачу, користуючись схемою й отриманими 
матеріалами, а для презентації своєї роботи їм 
необхідно представити схематичні креслення 
розгорток відповідних тіл обертання з розмірами 
та розрахунками у форматі А1. 

Вислуховуємо презентацію груп щодо 
виконаної роботи. Заохочую інших студентів 
висловлювати власну думку щодо коректності 
знайдених результатів. Особливо уважно 
розбираємо помилкові обчислення, пропоную 
студентам пояснити, як вони мислили. Разом 
обчислюємо загальну площу поверхні отриманого 
комбінованого тіла обертання. 

Підводимо підсумки про спосіб обчислення 
площ поверхонь тіл обертання, наголошую на 
важливості теми у повсякденному житті на прикладі 
вирішеної задачі, даю усну оцінку самостійній 
роботі студентів, підкреслюю виявлену 
креативність, творчість, організованість під час 
роботи в групі. Заповнюємо картки самооціню-
вання роботи в групі та виставляю оцінки згідно з 
критеріями. 

У якості домашнього завдання кожній групі 
пропонується обчислити необхідну кількість листів 
оцинкованого металу товщиною 1 мм для покриття 
конструкції зерносховища, враховуючи найраціона-
льніший спосіб розкрою матеріалу та його вартість 
за найвигіднішими цінами в інтернет-пропозиціях. 
Оформити розрахунки та результати у вигляді 
мультимедійної презентації. 

Отже, саме на уроках із підприємницьким тлом 
студент набуває певних якостей, які формують 
підприємницьку компетентність: 
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– наявність знань і умінь у веденні 
підприємництва, прагнення до самовдоско-
налення, орієнтація у економічній сфері; 

– впевненість у собі, вплив і переконання, вміння 
працювати в команді, бути лідером; 

– ініціативу, використання можливостей, воло-
діння та критичне використання даних, 
наполегливість у прагненні до успіху, 
відповідальність, підвищення ефективності 
діяльності;  

– ділові якості – працездатність і працьовитість, 
досвід, самоорганізацію, усвідомлення власних 
можливостей, креативність і нестандартне 
мислення, послідовність. 

Слід зазначити, що формування підприєм-
ницької компетентності відбувається те тільки на 
заняттях, а пов’язане з усією системою освітнього 
процесу в коледжі. Формування підприємницьких 
умінь відбувається вже тоді, коли студенти беруть 

участь у студентському самоврядуванні та 
дослідницькій діяльності, виконують роль 
організаторів колежанських справ, обирають 
майбутнє місце роботи, планують створення 
власної справи тощо. 

На уроці з підприємницьким тлом опанування 
змісту відбувається через використання активних 
форм і методів навчання, а саме: проєкти, 
тренінги, семінари, зустрічі з успішними 
підприємцями, стартап.  

Вчитися, щоб діяти, – це один з 
найважливіших постулатів, який простежується 
через основні положення державних і 
нормативних документів сучасної України. Адже, 
на мій погляд, поширення підприємницької 
тематики та формування підприємницьких 
позицій і підприємливого способу мислення ― 
важливий крок до успішної України. 
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК СУЧАСНА НАВИЧКА  
ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Т.СЄРИХ, Н.ЛЕВЕНЕЦЬ  

Активний розвиток інформаційних технологій 
спричиняє необхідність оперувати великою 
кількістю інформації, що вимагає вмінь обирати 
найнеобхідніше та розпізнавати фейкову 

інформацію. Безперервна телетрансляція, 
радіомовлення, безлімітний Інтернет тощо – 
інформація оточує нас всюди. Нинішнє покоління 
дітей  характеризується  тим, що світ  інформації та  

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/
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електронних гаджетів для них є природним 
середовищем проживання. Це спричинило 
виникнення нових актуальних цілей і завдань, що 
диктуються педагогу викликами сьогодення: 
освоїти сучасні технології, впровадити їх в освітній 
процес і сформувати в учнів медіаграмотність і 
медіакультуру. Для успішної самореалізації в 
сучасному світі важливо вміти правильно 
працювати з інформаційними потоками та 
медіаресурсами, тобто бути медіаграмотною 
особистістю.  

Аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних 
наукових джерел засвідчує, що проблеми 
медіаосвіти та медіаграмотності висвітлюються у 
працях Л. Баженової, О. Баранова, О. Волошенюк, 
Н. Габор, Л. Зазнобіної, В. Іванова, Л. Мастермана, 
В. Монастирського, Л. Найдьонової, Г. Онкович, 
С. Пензіна, Г. Поличко, О. Спічкіна, Ю. Усова, 
О. Федорова, Н. Хилько, І. Челишева, О. Шарикова 
та ін. Зазначимо, що для вітчизняної педагогіки 
термін «медіаосвіта» та його похідні є відносно 
новими. 

Питання, що пов’язані з медіаосвітою, у 
реаліях викликів сьогодення досить актуальні. Це 
підтверджується пошуком шляхів їх вирішення на 
законодавчому рівні. У 2010 р. в Україні було 
прийнято «Концепцію впровадження медіаосвіти 
в Україні», а в 2016 р. Президія Національної 
академії педагогічних наук України схвалила її 
нову редакцію. Ця Концепція базується на 
вивченні стану медіакультури населення України 
та міжнародному досвіді організації медіаосвіти. 
Основні положення Концепції відповідають 
завданням, сформульованим у Паризькій 
програмі-рекомендаціях з медіаосвіти ЮНЕСКО 
(від 22 червня 2007 р.), резолюції Європарламенту 
щодо медіаграмотності у світі цифрової 
інформації (від 16 грудня 2008 р.), Феській 
декларації ЮНЕСКО з медіаінформаційної 
грамотності (від 17 червня 2011 р.) та Паризькій 
декларації ЮНЕСКО з медіаінформаційної 
грамотності в цифрову епоху (від 28 травня 2014 
р.). 

Закцентуємо увагу на головній меті Концепції: 
сприяння розбудові в Україні ефективної системи 
медіаосвіти, що має стати фундаментом 
інформаційної безпеки держави, розвитку та 
консолідації громадянського суспільства, протидії 
зовнішній інформаційній агресії, всебічна 
підготовка дітей і молоді до безпечної та 

ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, 
формування у громадян медіаінформаційної 
грамотності і медіакультури відповідно до їхніх 
вікових, індивідуальних та інших особливостей 
[4].  

З метою визначення шляхів формування 
медіаграмотності як сучасної навички особистості 
в інформаційному суспільстві розглянемо сутність 
поняття «медіаграмотність» і спробуємо 
виокремити його складові.  

Медіаграмотність вважається результатом 
процесу медіаосвіти та дефініціюється Л. Петрик 
як «здатність використовувати, аналізувати й 
оцінювати медійну продукцію» [5, с. 165]. 
Ю. Казаков стверджує, що медіаграмотність 
спрямована на забезпечення професійно-
педагогічної комунікації вчителя, на формування 
навичок роботи з комп’ютерними мережами, 
зокрема з Інтернетом, з електронними банками 
інформації тощо [3]. 

За Концепцією впровадження медіаосвіти в 
Україні [4], медіаграмотність – складова 
медіакультури, орієнтована на вміння грамотно 
користуватися змістом та інформацією, 
отриманою з медіа, а медіакомпетентність – 
рівень медіакультури, що забезпечує оволодіння 
особистістю контекстом медіа, здатність його 
критично осмислювати, аналізувати, передавати 
та бути носієм уже теоретично переробленої 
інформації й створювати медіатексти. У контексті 
наведених дефініцій наголошуємо, що 
медіакомпетентність є ширшим поняттям, ніж 
медіаграмотність.  

Отже, медіаграмотність – це комплекс знань, 
умінь і навичок, необхідних людині в сучасному 
інформаційному суспільстві, що охоплює вміння 
знаходити потрібну інформацію, перевіряти її на 
достовірність, розрізняти пропаганду та факти, 
фільтрувати інформацію в ситуаціях конфлікту; 
знання щодо аспектів інформаційної безпеки, 
різниці між інформаційною безпекою та 
цензурою, вміння розпізнавати маніпуляції. 
Особливого значення проблема медіаграмотності 
набуває під час роботи педагога з дітьми. Засоби 
масової інформації та Інтернет, посівши 
пріоритетні позиції стосовно формування у дітей 
картини світу, стали представляти особливу 
загрозу для вразливої дитячої психіки. Збільшення 
впливу на дитину неконтрольованої інформації 
про світ, людину, суспільство, природу актуалізує  
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проблему інформаційної освіти, формування 
медіаграмотності, критичного мислення та 
критичного ставлення до інформації, починаючи з 
дошкільного віку.  

Медіаграмотність як навичка XXI століття 
з’явилася в процесі еволюції, від класичної 
грамотності (базові навички читання та письма) до 
цифрової або інформаційної грамотності і далі до 
медіаграмотності або ж медіакомпетентності [1, с. 
101]. 

Розглянемо детальніше відмінності між 
інформаційною грамотністю і медіаграмотністю. 
Інформаційна грамотність  як поняття з’явилася в 
результаті виникнення необхідності навчання 
новим навичкам для роботи з комп’ютерами та 
іншими цифровими пристроями. Вона включає в 
себе вміння розуміти мову засобів масової 
інформації, самостійно визначати джерела та 
спосіб пошуку інформації, грамотно спілкуватися в 
інформаційному середовищі [5]. Медіаграмотність 
об’єднує всі етапи розвитку інформаційного 
суспільства, а тому неможлива без базових 
навичок письма і читання так само, як і без 
базового вміння використовувати електронні 
ресурси. Медіаграмотність – це результат 
медіаосвіти, метою якого є формування 
медіакультури [5]. 

Національна асоціація з навчання медіагра-
мотності [7] пропонує 4 кроки щодо її розвитку. 
Перший крок – це визначення. Перш за все, 
педагог повинен переконатися, що діти знають, 
що включають в себе сучасні засоби масової 
інформації. Необхідно пам’ятати: медіа – це не 
тільки телебачення та радіо, а й всі друковані 
видання, включаючи рекламні листівки та біл-

борди, соціальні мережі, новинні сайти, відеоігри 
та телефонні додатки.  

Наступний крок – визначення особистих 
уподобань дітей і з’ясування, якими сайтами та 
соціальними мережами вони користуються, які 
ресурси вони вважають «хорошими», а які 
«поганими». Так педагог може зрозуміти, який 
рівень медіаграмотності вже є у вихованців, чи 
вміють вони розрізняти надійні та ненадійні 
джерела інформації, розпізнавати брехливі новини 
та пропаганду. 

Третій крок відповідає за аналіз. Перед тим, як 
створювати власні інформаційні повідомлення і 
ставати активним учасником медіапростору, діти 
повинні навчитися аналізувати вже відомі засоби 
масової інформації. Для цього можна 
використовувати принцип «втечі»: E.S.C.A.P.E. 
(Evidence – докази, source – джерело, context – 
контекст, audience – аудиторія, purpose – мета, 
execution – оформлення) [7].  

Останній крок, який віднесено до найвищого 
щабля когнітивного розвитку, – створення 
власного медіапродукту (новин, вебсайту, 
додатку, відеоблогу). 

Зазвичай розрізняють такі сфери 
медіаграмотності: інформаційна безпека, пошук 
інформації, сприйняття та інтерпретація 
медіатексту, медіатворчості і практичне освоєння 
медіапростору. Спираючись на визначені кроки 
розвитку медіаграмотності та з урахуванням 
зазначених сфер медіаосвіти, представимо 
схематично процеси, що свідчать про 
сформованість медіаграмотності особистості, 
починаючи з базових навичок і переходячи до 
більш складних, (рис. 1).  

Рис. 1. Сфери медіаграмотності 
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З метою оволодіння зазначеними уміннями та 
навичками пропонуємо приклади вправ, 
спрямованих на їх формування. Перше місце 
належить елементарному вмінню користуватися 
медіаресурсами, орієнтуватися в медіапросторі.  

Вправа «Мій медіапростір». Необхідно взяти 
аркуш паперу (А 4) і намалювати себе в центрі, а 
навколо зобразити джерела отримання 
інформації у повсякденному житті. Ускладнити 
завдання пропонуємо методом обрання 
(виділення) джерел інформації та джерел 
пропаганди, що здатні до маніпуляції.  

Вправа «Моє медіаполе». За поданим 
прикладом (рис. 2) пропонується заповнити 
«власне медіаполе», замислившись над тим, 
якими медіаджерелами доводиться користу-
ватися протягом типового дня. Ця вправа наочно 
демонструє, яким видам медіа, якому типу 
контенту людина надає перевагу і скільки часу 
протягом дня кожен з нас приділяє кожному з 
них. А також проаналізувати, наскільки це 
відповідає нашим потребам і чи допомагає у 
житті. 

Рис. 2. Моє медіаполе 

З огляду на специфіку дитячої психології, 
важливо вміти вчасно розпізнавати та боротися з 
проявами інтернетзалежності.  

За І. Голдбергом, це розлад, «що згубно 
впливає на побутову, навчальну, соціальну, 
робочу, фінансову чи психологічну сфери 
діяльності». Інтернетзалежність, на якій би стадії 
вона не була (шкідливою звичкою чи хворобою), 
є, безумовно, нездоровим станом. Причина її 
виникнення криється в нас самих, в нашій 
неспроможності чи небажанні розпоряджатися 
власним життям і часом. 

Але перш ніж боротися з нею важливо визнати, 
що ця проблема дійсно існує. Найкраще, на наш 
погляд, переконати підлітка замислитися над цим – 
запропонувати пройти спеціальний опитувальник, 
розроблений американським психологом К. Янг. 
Опитувальник складається з 8 питань, і, у разі п’яти 
чи більше позитивних відповідей на ці запитання, 
людина вважається інтернетзалежною. Далі 
важливо надати конкретні кроки вирішення 
проблеми. 
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Зазвичай діти звертаються до пошукової 
системи під час виконання конкретних завдань. 
Але пошукові запити видають так багато 
результатів, що не кожна дитина здатна 
розібратися, яке посилання відкрити, аби 
отримати правильну відповідь. Крім того, не всім 
вдається правильно сформулювати фразу запиту. 
Отже, важливими навичками вважаємо навички 
складати пошукові запити, відбирати і 
фільтрувати інформацію.  

Нині в розвинених країнах мета будь-якого 
освітнього процесу полягає не в тому, щоб дати 
знання з конкретних предметів, а сформувати 
вміння вчитися (learning to learn) і адаптуватися до 
нових умов [6, с. 8]. Згідно з Л. Петрик, медіагра-
мотність тісно пов’язана з формуванням 

критичних і творчих навичок і умінь. Перш за все, 
це розвиток критичного мислення, здатність 
вирішувати проблеми, аналізувати й оцінювати 
інформацію. 

Актуалізувати питання важливості критичного 
сприйняття інформації можна завдяки завданню, 
що полягає в обговоренні карикатури М. Ворон-
цова «Про ТВ» (рис. 3). Дітям пропонується дата 
відповіді на конкретні  запитання.  

Що є основним повідомленням карикатури? 
(До чого автор закликає, що критикує, від чого 
застерігає тощо.) 

На скільки карикатура актуальна? 
Чи стосується зміст карикатури лише 

телебачення? 

Рис. 3. Карикатура М. Воронцова «Про ТВ» 

Наступний щабель розвитку медіаграмотності 
передбачає вміння розуміти контекст і 
сприймати прихований зміст (розпізнавати 
приховані завдання інформаційного повідомлення 
і визначати, на яку цільову аудиторію воно 
спрямоване, формувати власну точку зору 
стосовно отриманої інформації, а не приймати 
думку, нав’язану автором повідомлення, за свою). 
На етапі переходу від аналізу до синтезу діти вже 
можуть створювати власні медіатексти, ставати 
безпосередніми учасниками медіакомунікаційного 
процесу.  

Розвитку вміння розуміти контекст сприяють 
різні завдання. 

Завдання «Медіатека» передбачає складання 
медіатеки щодо певної освітньої тематики. 
Необхідно підібрати можливий матеріал для 
поповнення медіатеки:  
– електронні тексти програмних творів 

української та світової літератури (обов’язково 

вказати інтернет-адреси електронних бібліотек, 
якими скористалися); аудіо-книги;  

– тематична підбірка фотографій (наприклад, 
«Фотоальбом Лесі Українки», «Степові квіти», 
«Земля з Космосу» тощо);  

– відеокліпи, документальні, художні фільми або 
мультфільми повчального характеру на певну 
тематику;  

– аудіо-збірки дитячих пісень, пісень про школу, 
класичної музики, народних пісень тощо.  
Після представлення групової роботи варто 

запропонувати проаналізувати власну діяльність за 
запитаннями: 
– Чому обрали саме цю тематику? 
– Яка головна ідея вашої роботи? 
– Чи вдалося повністю відобразити ідею в 

кінцевому варіанті? 
– На скільки ґрунтовно вдалося виконати 

поставлене завдання? 
– На скільки вдалою є форма презентації проєкту? 
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– Чи задоволені ви своїм результатом? 
– Які ідеї та рішення не були реалізовані? Що 

завадило це зробити? 
Завдання «Проілюструю» полягає в тому, що 

дітям пропонується підібрати найбільш вдалі 
ілюстрації до запропонованих статей, які 
допоможуть підкреслити головну ідею текстів, але 
уникнути маніпуляційних закликів. 

Завдання «Асоціативний кущ». Пропонується 
підібрати асоціації до слів «інформування» та 
«пропаганда» з метою виокремлення найхарактер-
ніших ознак пропаганди з метою уникнення 
маніпуляцій.  

Завдання «Групування». Дітям подаються 
відповіді на питання стосовно особливостей 
інформування та пропаганди. Завдання полягає в 
тому, щоб правильно згрупувати їх. Перелік питань 
і відповідей: 
• Для чого створено? (передати), (нав’язати). 
• Спрямовано на інформування чи почуття? 

(загальну обізнаність людини), (людські емоції 
та почуття). 

• Які емоції, враження, ефект викликає? 
(обізнаність, інтерес, вивчення), (гордість, 
відчуття приналежності до чогось, бажання 
діяти, ненависть, страх, жах тощо). 

• Які методи роботи? (опис, передача, 
відображення, порівняння), (образа, «словесна 
позолота», перебільшення, переключення 
уваги, свідчення «авторитетних» людей, 
підтасовка фактів, маніпуляція символами та 
стереотипами, постійне повторення). 

• Який тип інформації? (точна, повна, відкрита), 
(неточна, часткова, прихована). 

• Який результат для аудиторії? (обізнаність), 
(залучення до дії, зміна поглядів, викривлення 
світогляду).  
Завдання «Метод переконання». Необхідно 

створити короткі анімації або оголошення, що 
демонструватимуть здоровий спосіб життя 
(наприклад, правила безпеки, здорове харчування 
й фізичні вправи) для однокласників та підібрати 

відповідні засоби для переконання. 
Вищий щабель медіаграмотності передбачає 

вміння дотримуватися етики спілкування в 
медіапросторі з акцентом на критичне 
сприйняття інформації та вміння розпізнавати 
способи маніпуляції. З цією метою запропоновано 
інтерактивну гру. 

Інтерактивна гра «Так – ні». На відповідь «так» 
діти підводяться, на відповідь «ні» – сидять. 
Питання можуть бути такого типу: 
– Чи знаєте ви, що таке маніпуляція? 
– Чи часто ви щось купуєте, переглянувши 

рекламу? 
– Чи довіряєте ви всій інформації, яку передають 

медіа? 
Крім того, на занятті пропонуємо 

проаналізувати маніпулятивні можливості преси та 
реклами. 

Запропоновані нами сфери медіаграмотності 
цілком відображають специфіку та етапи переходу 
від простої інформаційної грамотності до 
медіакомпетентності і до медіакультури. Основне 
завдання медіаграмотності – навчити учнів 
зіставляти, аналізувати, відкидати несуттєве і 
концентруватися на необхідному, переконливо 
аргументувати свою точку зору і розуміти, що 
можуть існувати інші судження щодо однієї і тієї ж 
проблеми [5]. 

Отже, медіаграмотність є однією з важливих 
складових освітнього процесу, що відповідатиме 
вимогам сучасного світу. Вона не тільки стосується 
розвитку таких важливих навичок, як критичне 
мислення, а й допомагає дітям успішно впоратися 
з величезним потоком інформації. Завдяки 
медіаграмотності вихованці зможуть оцінювати 
джерела інформації за рівнем їх надійності та 
ангажованості, впливати на існуючий медіапростір, 
стаючи компетентними медіакористувачами. З 
огляду на зазначене, можемо стверджувати, що 
впровадження медіаграмотності в освітній процес 
закладів освіти є обов’язковою вимогою XXI 
століття. 
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УПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У НАВЧАННЯ УЧНІВ З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ  

В.КАРПУША  

Концепція «Нова українська школа», схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
14.12.2016 № 988 р, передбачає застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій ІКТ у 
навчальному процесі закладів загальної середньої 
освіти. Стрімким розвитком портативних 
пристроїв (смартфонів, планшетів, електронних 
книг тощо), ціновою доступністю, розвитком 
сумісних з ними хмарних технологій і 
мультимедійних засобів (програвачів, GPS-
навігаторів, відеокамер, цифрових фотоапаратів, 
диктофонів) пояснюється їх активне використан-
ня в процесі раціонального збереження та 
передачі навчальної інформації, швидкого та 
якісного спілкування. Використанню портативних 
засобів зв’язку в навчанні сприяло уведення 
протиепідемічних заходів щодо запобігання 
гострої респіраторної хвороби Covid-2019, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яке 
актуалізовало питання реалізації дистанційного 
навчання, якості та достатньості традиційних 
засобів ІКТ в закладах загальної середньої освіти 
та родинах учнів. Отже, питання використання 
мобільних технологій на уроках фізики й 
астрономії є своєчасним і актуальним. 

Проблеми створення та впровадження 
мобільних технологій в навчальний процес 
розроблялися багатьма зарубіжними науковцями: 
– Crawford L., Dalton S., Higgins K., Hegedus S.J., 

Huscroft-D'Angelo J., Lichti M., Roth J., Tapper 
J.R. класифікували типи інтерактивних 
цифрових засобів; 

– Adesope O.O., Belland B.R., Feskens R.C., Eggen 
T.J., Kim N.J., Lefler M., Liu Q., Ma W., Nesbit J.C., 
Van der Kleij F.M., Walker A.E. розглядали 
дидактичні аспекти навчання з використанням 
цифрових інтерактивних засобів; 

– Bhagat K.K., Chang C.Y., Greefrath G., Hertleif C., 
Hoch S.,  Lichti M., Reinhold  F., Reiss K., Richter-
Gebert J., Roth J., Siller H. St., Werner B. 
досліджували ефективність навчання з 
природничих наук з використанням цифрових 
інструментів; 

– Chang K.E., Chen J., Craqford L., Eliassen S., 
Grytnes J.A., Higgins K., Huscroft-D’Angelo J., 
Jeno L.M., Kirschner P.A., Liu T.С., Tsai C.C., Sung 
Y.T., Vandvik V., Wang M. визначали умови 
ефективного упровадження мобільних 
технологій у процес викладання природничих 
наук. 

Серед українських учених теоретичні питання 
упровадження мобільних технологій в умовах 
закладів загальної середньої та вищої освіти 
України розглядали І. Біляй, В. Биков, І. Воротни-
кова, І. Голіцина, Р. Горбатюк, Р. Гуревич, А. Гру-
шева, Н. Кононец, Н. Половнікова, С. Терещук, 
Ю. Триус, Л.Л. Філіппова та інші. 
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Прийнятий Міністерством охорони здоров’я 
України у вересні 2020 року Санітарний регламент 
для закладів загальної середньої освіти (далі 
санітарний регламент) обмежив перелік портати-
вних засобів, дозволених для використання в 
освітньому процесі, зазначивши санітарно-
гігієнічні вимоги до технічних характеристик 
пристроїв [9]. Зокрема, для попередження 
зорової втоми під час виконання практичних 
завдань допускається використання ноутбуків з 
діагоналлю екранів не менше 35,56 см, а під час 
проведення лабораторних і практичних робіт, 
проєктної діяльності з фізики та астрономії – 
планшетні ПК з діагоналлю екранів не менше 25,4 
см. Смартфон як найбільш уживаний портативний 
засіб ІКТ має значно менші розміри й сприяє 
швидкій втомлюваності очей під час опрацювання 
значних масивів текстової інформації. 

Результати наукових досліджень свідчать, що 
вчителі частіше використовують смартфон, ніж 
планшет, у навчанні учнів для [2]:  
– пошуку додаткової інформації в мережі 

Інтернет – на 15 %; 
– організації роботи з електронним підручником 

– на 3 %; 
– проведення дидактичних ігор – на 16 %, 

практичних або демонстраційних експери-
ментальних робіт – на 20 %; 

– фронтального опитування – на 13 %. 
Ігнорування смартфонів як пристроїв 

отримання та перетворення інформації зменшує 
перспективність використання мобільних 
технологій у навчанні учнів з фізики та астрономії. 
А тому виникає проблема виявлення навчальних 
ситуацій, у яких можна застосовувати цей 
пристрій, не завдаючи шкоди здоров’ю учнів. 

Отже, метою статті є узагальнення 
особливостей упровадження мобільних 
технологій у процесі викладання  фізики та 
астрономії. 

Для досягнення мети: 
– з’ясуємо зміст понять «мобільні технології», 

«мобільне навчання»; 
– розглянемо переваги мобільного навчання та 

чинники, які впливають на упровадження 
мобільних технологій у процес викладання 
фізики та астрономії; 

– виділимо складові освітнього середовища з 
фізики та астрономії; 

– оцінимо достатність мобільних цифрових 
інструментів для реалізації етапів дидактичного 
циклу в процесі викладання базових предметів 

«Фізика», «Фізика і астрономія»; 
– проаналізуємо результати наукових досліджень 

щодо ефективності використання різнома-
нітних мобільних цифрових інструментів на 
уроках фізики та астрономії. 

Мобільні технології – це сукупність цифрових 
портативних мобільних пристроїв, що 
дозволяють здійснювати пошук, обробку та 
поширення інформації [10], а їх використання в 
навчанні слід розглядати як окремий напрямок 
застосування ІКТ в освіті під назвою «мобільне 
навчання» [4]. 

А. Грушева та Л. Філіппова вважають, що 
мобільне навчання є електронним навчанням з 
використанням спеціального програмного 
забезпечення, за допомогою якого здобувач 
освіти може отримати знання й навички 
незалежно від місця знаходження та часу 
навчання [4]. 

П. Малежик і М. Малежик довели, що мобіль-
не навчання має однакові недоліки впровадження 
з усіма іншими видами електрон-ного навчання, 
такими як комп’ютерне чи дистанційне [6]. І. Біляй 
відзначає переваги, які роблять мобільне 
навчальне найбільш адаптованою моделлю 
навчання, а навчально-пізнавальну діяльність 
сучасного учня гнучкою та персоніфікованою [1]. 
До переваг використання портативних мобільних 
засобів у навчанні фізики та астрономії 
відносяться [7]:  
– можливість взаємодії з іншими учасниками 

освітнього процесу в зручний час і в зручному 
місці; 

– компактність у порівнянні з комп'ютерами; 
– швидкість обміну навчальною інформацією та 

можливість її дистанційного опрацювання в 
парах, групах; 

– поліпшення засвоєння та запам'ятовування 
змісту навчального матеріалу завдяки 
мультимедійному формату представлення 
інформації; 

– підвищення мотивації та інтересу до вивчення 
фізики, астрономії. 
Враховуючи думку Т. Грановської [7], можна 

визначити фактори ефективного впровадження 
мобільного навчання: 
– психологічні – невпевненість учителя у власних 
силах щодо опанування роботою мобільного 
засобу та страх втрати контролю над навчальною 
діяльністю під час вільного доступу учнів до 
ґаджетів; 
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– методичні – відсутність у вчителя умінь 
представляти навчальний матеріал за 
допомогою мобільних пристроїв, створювати 
цифрові ресурси з різнорівневими завданнями, 
поданими у різних  формах (вікторина, тест, 
гра, онлайн тренувальні вправи тощо), а також 
відсутність або недостатня кількість 
розроблених прийомів використання 
мобільних технологій в освітньому процесі для 
навчання з фізики та астрономії;  

– організаційні – недосконалість умінь учителя 
здійснювати похвилинний розподіл часу під час 
планування уроків фізики та астрономії з 
застосуванням мобільних цифрових 
інструментів;  

– санітарно-гігієнічні – недостатність контролю за 
дотриманням учнями відстані не менше 40 см 
від екрана мобільного пристрою до очей, 
правильного положення тулубу для 
збереження осанки під час роботи з 
планшетом, достатнього рівня яскравості 
екрана. 
Окремі чинники, такі як технічні та 

органолептичні, втратили актуальність: технічне 
удосконалення портативних пристроїв і розвиток 
мобільних технологій зв’язку зробило їх 
сумісними з технічними протоколами мережі 
Інтернет, а санітарний регламент для закладів 
загальної середньої освіти чітко визначив засоби, 
які мають належні розміри екрана для сприйняття 
інформації учнями та передбачають 
масштабування вмісту цифрових і онлайн 
ресурсів. 

Умовою впровадження мобільних технологій є 
наявність необхідного навчального середовища. 
Враховуючи архітектурні різновиди, описані 
Ж. Коломійцем, Н. Кучуком, С. Шматковим [11], 
вимогам санітарного регламенту відповідає те 
середовище, де доступ до ресурсів мережі 
Інтернет технічно здіснюється за допомогою 
смартфона або айфона, який виконує функцію 
модема, а індивідуальні ноутбуки, планшети учнів 
отримують дані через пристрої Wi-Fi, Bluetooth, 
USB-дріт. Особливості роботи в такій системі 
обумовлені потужністю процесора та розміром 
пам’яті мобільного засобу зв’язку, ресурсом 
акумулятора.  

Середовище мобільного навчання передбачає 
програмне забезпечення для отримання, 
опрацювання, передачі навчального контенту, що 
містить інформацію про зміст знань з фізики, 

астрономії та використання їх у прикладних 
галузях знань: 
– операційні системи MS Windows та Linox, 

прикладне програмне забезпечення для 
встановлення на ноутбуки; 

– мобільні застосунки, сумісні з операційними 
системами Android, Apple iOS, MS Windows, 
для встановлення на планшети. 
Окрім застосунків, установлених за 

замовчуванням, на планшет можна встановити 
безкоштовні або придбані за кошти застосунки, 
завантаживши їх з on-line магазинів (App Store, 
Google Play, Windows Phone Store). Мобільні 
додатки забезпечують доступ до Інтернет-
ресурсів, соціальних мереж, ресурсів віртуальної 
та доповненої реальності, візуалізувати дані 
цифрових датчиків і навчальних цифрових 
вимірювальних приладів з фізики. 

Проаналізуємо можливості мобільних 
технологій у забезпеченні дидактичного циклу 
викладання навчальних предметів «Фізика», 
«Фізика і астрономія». Враховуючи результати 
досліджень  Л. Зоріної, І. Малафіїка й А. Павленко, 
дидактичний цикл розглядатимемо як функціо-
нальну систему взаємодії етапів навчання учнів з 
формування предметних компетентностей з 
фізики та астрономії [8]. 

Дидактичний цикл розпочинається зі 
створення позитивної мотивації до навчання та 
ознайомлення з пізнавальною задачею уроку. 
Пропозиція виконати навчальне завдання з 
використанням цифрових пристроїв приваблює 
учнів, оскільки дії з ними відповідають віковим 
особливостям отримання та сприйняття 
інформації, способам комунікації, надають 
свободу у виборі темпу та способів виконання 
завдання. Привабливими для учнів є також 
мобільні застосунки, які надають можливість 
нестандартно здійснювати ознайомлення з темою 
уроку, проводити актуалізацію опорних знань. За 
допомогою генераторів слів і хмар тегів, 
сформованих в застосунках Word Art, Word Cloud 
Generation, можна ознайомити з темою уроку та її 
поняттями, актуалізувати життєвий досвід учнів, 
виявити спотворені уявлення змісту фізичних і 
астрономічних понять, особливостей застосу-
вання фізичних явищ, здійснити постановку 
проблемного завдання. Створені в мобільній 
версії онлайн-ресурсу LeaningApps кросворди, 
дозволять перевіряти і активізувати актуальні 
знання учнів. 
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Наступний етап дидактичного циклу – первинне 
ознайомлення з навчальним матеріалом – 
реалізується під час роботи учнів з електронними 
підручниками, довідниками. Додаткові 
інформаційні ресурси, розміщені в мережі 
Інтернет, урізноманітнюють джерела інформації, а 
робота з ними розширює обсяги навчального 
матеріалу.  

Чимало мобільних версій сервісів надають 
можливість учителю фізики та астрономії 
розробити та створити власні навчальні матеріали. 
Навчальна інформація, укладена в інтерактивних 
презентаціях, створених на платформі для 
графічного дизайну Сanva або в хмарному 
програмному забезпеченні Prezi, сприяє 
засвоєнню навчального матеріалу завдяки 
поєднанню та активізації декількох каналів 
сприйняття інформації (зорового, мовного). 
Мобільні версії сервісу Сanva, Prezi автоматично 
зберігають створені презентації, надають до них 
доступ іншим користувачам, а також надають 
можливість створення презентацій групою 
користувачів. 

Мобільні застосунки дозволяють здійснити 
систематизацію нового матеріалу, фіксуючи 
структуровану інформацію на віртуальній дошці 
Lino або віртуальній стіні Padlet, у веб-сервісах 
Coogle, Xmind, MindMeister, призначених для 
створення ментальних карт. 

На уроках фізики та астрономії важливою є 
наочність, яка візуалізує мікро- та мегапроцеси, 
недоступні безпосередньому спостереженню. 
Швидкий доступ до конкретних інтернет-ресурсів з 
навчальними відео, анімаціями фізичних і 
астрономічних процесів, зображеннями 
астрономічних тіл, різноманітних приладів і 
механізмів легко здійснюється через надання QR-
кодів. QR-коди також можна розміщувати в 
друкованих текстах завдань, надаючи доступ до 
підказок і правильних відповідей. 

Мобільні застосунки доповненої та віртуальної 
реальності здатні проєктувати цифрову 
інформацію (зображення, відео, текст, графіку) 
поза екранами пристроїв, об’єднувати віртуальні 
тіла з реальним середовищем, занурюючи учнів у 
взаємодію з об’єктами тривимірного простору. 
Використання таких застосунків не лише сприяє 
засвоєнню нового навчального матеріалу, а й 
демонструє способи перекодування інформації з 
символьної в графічну форму та навпаки, 
кодування технічної інформації. Наприклад, 
представлення схематичного символу елементу 

електричної схеми у вигляді 3D зображення 
приладу.  

Наступний етап дидактичного циклу – 
формування умінь і навичок застосовувати 
науковий метод пізнання, фізичні та астрономічні 
теорії в описі явищ, прогнозувати розвиток подій. 
Система забезпечення практичної складової 
навчальних програм з фізики та астрономії 
складається з навчального фізичного 
експерименту (спостережень явищ, демонстра-
ційних і фронтальних експериментів, виконання 
лабораторних робіт, робіт лабораторного 
практикуму, практичних робіт з астрономії, 
домашніх навчальних експериментів), практикумів 
з розв’язування задач, розробки та захисту 
навчальних проєктів.  

Під час розв’язування задач учні можуть: 
– користуватися мобільними додатками формул з 

фізики, калькулятором; 
– перевіряти розв’язки задач, змінюючи 

параметри симуляторів мобільних версій 
віртуальних лабораторій з фізики, астрономії. 

Маніпулювання параметрами симуляторів 
сприяє розумінню змісту наукових теорій, 
формуванню умінь приймати рішення щодо 
використання різноманітних процесів і механізмів, 
оскільки зміна значень параметрів симулятора 
дозволяє спостерігати прямі наслідки в зміні 
фізичних процесів або роботі механізмі. 

Виконання навчального фізичного 
експерименту в закладах загальної середньої 
освіти передбачає застосування мобільних 
цифрових приладів навчального призначення 
(«Einstein», «GlobiLab»), рекомендованих Типовим 
переліком засобів навчання та обладнання для 
навчальних кабінетів і STEM-лабораторій 
передбачені наказом Міністерства освіти і науки 
України від 29.04.2020 № 574 «Про затвердження 
Типового переліку засобів навчання та обладнання 
для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій»). 
Програмне забезпечення цифрових вимірюва-
льних приладів здійснює дистанційно 
автоматизований збір даних, які фіксуються 
різноманітними датчиками під час проведення 
експериментальних досліджень з фізики. Кількість 
даних може змінюватися від одного до декількох 
десятків у секунду. Для обробки великої кількості 
результатів фізичних експериментів важливі 
вміння робити математичні розрахунки, будувати 
графіки функціональних залежностей фізичних 
величин природних явищ у табличному редакторі 
МS Excel. 
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Останній етап дидактичного циклу – отримання 
зворотного зв’язку з метою корекції знань, умінь і 
навичок, виявлення рівня засвоєння компетенцій. 
Існує велика кількість мобільних додатків (Kahoot, 
Plickers, тощо) та інтернет сервісів (платформа «На 
урок», сервіс Google Forms, тощо), які надають 
можливість створювати власні тести, економити 
навчальний час на проведення опитування.  

Отже, кожний етап дидактичного циклу 
викладання фізики та астрономії забезпечений 
мобільними застосунками або веб-сервісами 
відповідного призначення. 

Упроваджуючи мобільні технології, необхідно 
враховувати висновки наукових досліджень щодо 
залежності якості навчання учнів від типу 
використаних цифрових інструментів. Найбільший 
вплив мають віртуальні лабораторії, які 
моделюють складні реальні ситуації [13; 14]. 
Ефективність результатів досягається наданням 
навчальній діяльності учнів ознак дослідницької у 
ході маніпулювання параметрами моделі.  

Середній вплив спостерігається у процесі 
використання інтелектуальних систем навчання, 
таких як електронні підручники. Саме цифровий 
інструмент дозовано надає невеликий обсяг 
нового навчального контенту для засвоєння, 
додатково пропонує вправи для тренування, 
здійснює зворотній зв'язок через систему 
контрольних запитань, надає вказівки щодо 
усунення прогалин у знаннях. 

Цифрові тренажери з виконання вправ, 
спрямовані на повторення та закріплення знань, 
умінь і навичок, мали вплив нижче середнього на 
засвоєння знань учнями. Причиною такого 
результату є те, що програми-тренажери не 
надають нових знань і можуть привести до появи 
надлишкової інформації, особливо у здібних учнів. 

Найменший вплив виявлено для гіпермедійних 
систем навчання, які надають інформацію через 
систему гіперпосилань, пошук інформації в мережі 
Інтернет. Ці інструменти дозволяють учням 
індивідуально обирати стратегію пошуку 
інформації та в різні способи вирішувати завдання. 
Як зазначають Н. Дементієвська, Ю.  Жук, О. Соко-
люк, І. Соколов, пошукова діяльність учня в мережі 
Інтернет має дивергентний характер, і процес 
навігації в інформаційному просторі «рано чи пізно 
набуває хаотичного характеру» [5]. Саме 
неструктурованість навчання є причиною 
незначного впливу на результати навчання учнів. 

Відзначимо інші аспекти упровадження 

мобільних технологій. Науковці вважають, що 
якість знань підвищується тоді, коли традиційні 
методи навчання доповнюються прийомами 
використання мобільних інструментів [12]. На 
думку П. Малежика та М. Малежика, у цьому 
випадку найефективнішими є репродуктивний, 

ницький методи та метод проблемного навчання 
[6].  

Ще один аспект упровадження мобільних 
технологій пов'язаний з формуванням умінь учнів 
користуватися мобільними застосунками. 
Мобільні технології швидко розвиваються, а тому 
важливого значення набуває супровід роботи учня 
з мобільним застосунком. Вирішальним фактором 
ефективності супроводу є компетентність учителя: 
знання можливостей цифрових інструментів, 
уміння та навички управління їх системою навігації 
[13].  

Підсумовуючи, можна зазначити, що: 
– Санітарний регламент для закладів загальної 

освіти зафіксував параметри технічних і 
органолептичних вимог до засобів мобільних 
технологій, що зробило технічні й 
органолептичні чинники упровадження 
мобільних технологій не актуальними; 

– смартфони як портативні пристрої не 
відповідають вимогам Санітарного регламенту і 
не можуть використовуватися  на уроках з 
метою отримання та опрацювання нової 
інформації, але можуть бути необхідним 
елементом у технічній архітектурі навчального 
середовища; 

– розвиток ІКТ забезпечив достатню кількість 
різноманітних мобільних цифрових інстру-
ментів, які здатні забезпечити реалізацію 
дидактичного циклу у процесі викладання з 
фізики та астрономії; 

– доцільно упроваджувати усі типи мобільних 
цифрових інструментів, але перевагу надавати 
програмам-симуляторам, які моделюють фізичні 
та астрономічні явища, створюють умови для 
формування дослідницької поведінки учнів; 

– вирішальним фактором ефективності 
упровадження мобільних технологій  є 
методична компетентність учителя та 
компетентність у забезпеченні супроводу 
навчання учнів із застосуванням цифрових 
мобільних інструментів. 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671858:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VchdpuP_2016_138_40
http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1413
http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1413
http://www.elsevier.com/locate/compedu
http://docplayer.org/2370017-Computerbasierte-medien-im-unterricht.html
http://docplayer.org/2370017-Computerbasierte-medien-im-unterricht.html
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НЕБЕЗПЕЧНИЙ КОРОНАВІРУС. ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ВІД ІНФЕКЦІЇ? 

Т.БЛУЖАН 

Тема. Дітям про коронавірус. 
Мета: виховувати свідоме ставлення до власного здоров’я; 
поповнити знання дітей про захворювання на коронавірус і 
шляхи поширення вірусу; розкрити зміст таких понять, як 
«самоізоляція», «карантин»; розвивати вміння правильно діяти 
в період карантину, дотримуючись профілактичних заходів.  
Форма проведення: онлайн бесіда. 
Обладнання: відео, пам’ятки.  

ПЛАН 
1. Вступна частина (організація учнів, оголошення теми та завдань). 
2. Основна частина. 

• Бесіда з учнями про коронавірус. 
• Інформаційний вісник «Що світ сьогодні знає про новий вірус?» 
• Роздуми-міркування дітей «Що ми знаємо про коронавірус». 
• Перегляд відео «Як знизити ризик інфікування коронавірусом?» та його обговорення. 
• Рекомендації ВООЗ щодо дотримання звичайних заходів обережності. 
• Обговорення того, що ж потрібно робити з використаною медичною маскою. 
• Вправа «Питання-відповідь». 

3. Заключна частина (обговорення пам’яток «Як правильно мити руки?», «Про коронавірус»). 

ХІД ПРОВЕДЕННЯ 

– Доброго дня, діти. Сьогодні ми з вами поговоримо 
про небезпечний вірус, який шириться світом – це COVID-19 
або коронавірус. Чи знаєте ви чому його так назвали? 

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, 
що можуть спричиняти захворювання, – від звичайної за-
студи до тяжкого гострого респіраторного синдрому. 

Новий коронавірус – це передусім зоонозна інфекція, 
тобто вона може передаватися від тварини до людини. За-
звичай такі віруси не несуть загрози для людей. Проте ко-
ронавіруси можуть швидко мутувати та ставати небезпеч-
ними. Так, вірус SARS-CoV у 2002-2003 рр. викликав спалахи 
гострого респіраторного синдрому, а вірус MERS-CoV у 
2012 р. спричинив близькосхідний респіраторний синдром. 

Вірус 2019-nCoV вперше зафіксували в китайському місті 
Ухань у грудні 2019 року. 

Тоді більшість людей, уражених новим вірусом, були 
пов’язані з ринком у місті Ухань. На цьому ринку продають 
продукти, тварин тощо. Проте на сьогодні вірус передаєть-
ся  повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. 
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Новий штам коронавірусу може викликати 
тяжку форму пневмонії. Перебіг хвороби 
залежить від імунітету людини. Більшість людей, 
які померли внаслідок зараження вірусом, мали 
проблеми зі здоров’ям. Серед померлих багато 
людей літнього віку з хронічними захворю-
ваннями. 

Основне занепокоєння викликає діапазон 
вираженості симптомів: деякі люди мають легкі 
симптоми, інші  тяжко хворіють. Це ускладнює 
встановлення справжньої кількості заражених і 
швидкості передачі вірусу від людини до людини. 

Найпоширенішими симптомами є головний 
біль, кашель, лихоманка та утруднення дихання, в 
деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт. 
Інкубаційний період триває від 2 днів до 2 тижнів. 

– Що ж ми вже знаємо про цей новий вірус? 
Найперше  те, що цей вірус був завезений до 

нас із-за кордону. Тому люди, які на сьогоднішній 
день повертаються із-за кордону,  повинні 
знаходитися вдома  протягом 14 днів. Це 
називається самоізоляція. Такі міри вводяться для 
того, щоб людина не заразила інших, бо якщо 
вона хоч і не хвора, але може бути носієм 
хвороби і, не знаючи того, сама розносити і 
передавати інфекцію. Вірус страшний тим, що він 
розповсюджується з великою швидкістю: 
краплинно-повітряним шляхом і контактним. 

Краплинно-повітряним шляхом вірус пере-
дається від людини до людини під час кашлю або 
чхання у тісному контакті. Коронавіруси не здатні 
зберігати заразність під час передавання на далекі 
відстані, тому що частинки віруса самі по собі 
важкі і не можуть «летіти» на великі відстані. Під 
час кашлю чи чханні вони осідають на землі або 
різних поверхнях чи одязі, але не більше відстані 
ніж 1-1,5 метрів. Тому вчені та лікарі 
рекомендують під час спілкування  находитися 
один від одного не менше 1 метра, хоча деякі 
науковці допускають можливість передавання (за 
певних умов) до 2 метрів. 

Переважає контактний шлях зараження: це 
коли вірус потрапляє на слизові оболонки носа, 
очей через руки або інші предмети (хустинку, 
рукавиці) після торкання до об’єктів (тварин, 
м’яса, риби, дверних ручок, поручнів), що 
забруднені виділеннями із дихальних шляхів 
хворого чи інфікованого. 

– А що ви, діти, ще  знаєте про коронавірус ? 
(Відповіді дітей.) 
– Давайте розглянемо найпоширеніші симптоми 

захворювання:  

• підвищення температури тіла, 
• втомлюваність, 
• сухий кашель, 
• болі в тілі,  
• закладеність носа, 
• нежить,  
• фарингіт,  
• діарея.  

Але є випадки, коли хвороба взагалі ніяк не 
проявляє себе. Найшвидше заражаються люди 
похилого віку та люди, у яких слабка імунна 
система. 

Пропоную вам переглянути відео про те, як 
ви можете самі себе забезпечити від цього вірусу.  

(Перегляд відео «Як знизити ризик 
інфікування короновірусом?» за посиланням: 
https://vchasnoua.com/donbass/64234-video-yak-
znyzyty-ryzyk-infikuvannia-novym-typom-
koronavirusu.)    

Ви переглянули відео про запобіжні заходи, 
яких потрібно дотримуватися під час карантину.  

 

https://vchasnoua.com/donbass/64234-video-yak-znyzyty-ryzyk-infikuvannia-novym-typom-koronavirusu
https://vchasnoua.com/donbass/64234-video-yak-znyzyty-ryzyk-infikuvannia-novym-typom-koronavirusu
https://vchasnoua.com/donbass/64234-video-yak-znyzyty-ryzyk-infikuvannia-novym-typom-koronavirusu
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Ще важливо знати як надягати, використовувати, знімати та утилізувати захисну маску: 

– Тепер дайте відповіді на запитання. 
 З якими продуктами харчування потрібно 

уникати контакту? 
 Чи можна контактувати з тваринами? 
  Як і для чого використовувати засоби дезін-

фекції? 
 Як потрібно правильно мити руки? 
 Як правильно користуватися медичними 

( захисними) масками? 
 На якій відстані рекомендовано знаходитися 

один від одного? 
 Якщо відчули нездужання, як потрібно вчи-

нити? 
А зараз пропоную розглянути пам’ятку про 

коронавірус. 

«Про коронавірус» 
1. Хто може заразитися цим вірусом? 
Люди, які живуть або подорожують в райони, 

де циркулює вірус 2019-nCoV, можуть піддаватися 
ризику зараження. Сьогодні  2019-nCoV циркулює 
в Китаї, де знаходиться переважна більшість 
інфікованих людей. Захворілі з інших країн 
перебували серед людей, які нещодавно приїхали 
з Китаю або жили чи працювали в тісному 
контакті з цими мандрівниками. Медичні 
працівники, які доглядають за хворими 2019-nCoV, 
піддаються більш високому ризику та повинні 
захищатися за допомогою відповідних заходів 
профілактики і контролю інфекцій. 

2. Хто має вищий ризик отримання важкої 
форми захворювання? 

Хоча вірус ще не до кінця вивчений, але на 
сьогодні відомо, що люди похилого віку, а також 
з хронічними захворюваннями більш схильні до 
ризику розвитку важких захворювань. 

3. Як довго вірус живе на поверхнях? 
За попередньою інформацією, вірус може 

виживати на поверхнях лише протягом декількох 
годин. Прості дезінфікуючі засоби можуть вбити 
вірус, унеможливлюючи зараження людей. 

4. Чи можна заразитися вірусом 2019-nCoV від 
людини, у якої немає симптомів? 

Люди, інфіковані 2019-nCoV, можуть бути 
заразними до того, як проявляться симптоми. 
Однак, ґрунтуючись на наявних на цей час даних, 
саме люди, у яких уже є симптоми захворювання, 
є переважним джерелом поширення вірусу. 

5. Чи існують на сьогодні специфічні методи 
лікування? 

На сьогоднішній день немає ліків, 
рекомендованих для профілактики або лікування 
нового коронавірусу. 

Якщо ви хочете захистити себе від зараження 
новим коронавірусом, вам слід дотримуватися 
основних правил гігієни, а також уникати по 
можливості тісного контакту з усіма, у кого 
проявляються симптоми респіраторного 
захворювання, зокрема, кашель і чхання. 

Для профілактики захворювання слід 
дотримуватись стандартних рекомендацій: 
– часто мийте руки або обробляйте 

дезінфікуючими засобами; 
– під час кашлю або чханні прикривайте рот і ніс 

паперовою хусткою, уникайте тісного контакту 
з усіма, хто має гарячку та кашель; 

– якщо маєте підвищену температуру тіла, 
кашель й утруднене дихання, якнайшвидше 
звертайте до сімейного лікаря та повідомте 
йому попередню історію хвороби; 

– не споживайте сирих чи недостатньо термічно 
оброблених продуктів тваринного 
походження. 
А ще пам’ятайте, що карантин – це не 

канікули, і виходити потрібно лише за 
необхідності, в супроводі дорослих і тільки з 
дотриманням усіх запобігаючих заходів. І щоб ви 
про це не забували, я хочу продемонструвати вам 
ось таку пам’ятку-інструкцію під назвою «Як 
правильно мити руки?».  



53  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 3 (51), 2021 
_______________________________________________________________________________________________________  

Зверніть увагу, що мити потрібно дуже 
ретельно. Мило повинно покривати всю 
поверхню рук. Мити потрібно, потираючи 
долоню об долоню з перетинанням пальців, 
ретельно вимиваючи їх. Тільки після того 
витирати рушником одноразового 
використання. Вся процедура повинна 
займати не менше 30 секунд. 

Пам’ятайте, що наше здоров’я в наших 
руках! 

Сподіваюся, ви були сьогодні уважними і 
запам’ятали все, що потрібно робити для того, 
аби убезпечитись від зараження 
коронавірусною хворобою.  

 
До побачення, бажаю всім 36,6. 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ 

А.ДАНЧУК 

У останньому десятилітті ХХ століття відбулися 
радикальні зміни в галузі інформаційних 
комунікаційних систем. Зараз саме розвиток 
інформаційної сфери, рівень інформаційної 
безпеки визначають політичну й економічну роль 
держави на світовій арені. Інтернет став основним 
генератором світових макротенденцій. З 
розвитком Інтернету з'явилася можливість 
використовувати всі його досягнення в різних його 
проявах.  

Одним із таких проявів стали соціальні мережі, 
які набули на сьогодні статусу невід'ємного 
атрибуту нашого життя. Із самого початку 
створення соціальних мереж передбачало її 
комунікативно-інформаційну функцію. Термін 
«соціальна мережа» з‘явився задовго до появи 
Інтернету, у 1954 році, й означав тісні 
взаємовідносини між двома і більше людьми. 
Термін був започаткований британським 

соціологом, представником Манчестерської 
школи, Джеймсом Барнсом для визначення зразків 
соціальних зв’язків, які йшли урозріз традиційних 
для багатьох соціологів понять, таких як обмежені 
групи (племена, сім‘ї) або такі соціальні категорії, 
як стать чи етнічна належність тощо [4].  

Сьогодні вважають, що соціальна мережа – це 
соціальна структура, створена об‘єднаними за 
однією або декількома ознаками взаємозалеж-
ності вузлами, які здебільшого представлені 
індивідуальними членами або організаціями. 
Соціальні мережі можуть бути створеними на тлі 
спільності цінностей, дружби, родинності, 
неприязні, конфлікту, торгівлі, зв'язків в мережі 
Інтернет, сексуальних зв’язків, релігійних поглядів 
та ін. В мережі Інтернет під соціальною мережею 
розуміють програмний продукт, який надає певні 
послуги, майданчик для взаємодії людей (індивідів, 
користувачів)  у   групі   або   в  групах. Як соціальну  
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мережу можна розглядати будь-яке онлайн 
співтовариство, учасники якого взаємодіють 
один з одним, наприклад, шляхом обговорення 
різних проблем. У своєму дослідженні 
С. Івашньова описує «соціальну мережу» як 
віртуальний майданчик, що забезпечує своїми 
засобами спілкування, підтримку, створення, 
розбудову, відображення та організацію 
соціальних контактів, у тому числі й обмін даними 
між користувачами, й обов’язково передбачає 
попереднє створення облікового запису [3]. 

Першими комп’ютерними соціальними 
мережами були групи людей, що використали 
для створення та підтримки соціальних зв'язків 
засоби комп'ютерного спілкування через 
електронну пошту. У 1971 військовими в мережі 
ARPA Net було відправлено перше повідомлення 
на віддалений комп’ютер. Це був перший крок до 
створення Інтернету та сучасних соціальних 
мереж. Наступним кроком став винахід IRC (англ. 
Internet Relay Chat  інтернет-чат, який 
ретранслюється)  сервісної системи для 
спілкування в режимі реального часу. IRC був 
розроблений у 1988 році фінським студентом 
Ярко Ойкаріненом. 7 серпня 1991 британський 

сторіночки і зробив тим самим наступний крок до 
сучасних соціальних мереж. І тільки у 1995 році 
з'явилася перша, наближена до сучасних, 
соціальна мережа Classmates.com, створена 
Ренді Конрадом, власником компанії Classmates 
Online, Inc. Він заснував сайт, який допомагав 
зареєстрованим відвідувачам знаходити і 
підтримувати стосунки з друзями, одноклас-
никами, однокурсниками та іншими знайомими 
людьми. Зараз у цій мережі зареєстровано понад 
40 мільйонів людей, переважно зі США та Канади. 
Концепція Classmates виявилася успішною. Її 
розвиток став відправною точкою для появи 
таких світових мереж, як MySpace, FaceBook, 
Bebo і LinkedIn, а в рунеті Однокласники, 
ВКонтакті, МійСвіт, МоєКоло. 

У 2001 році з’явилася перша соціальна 
мережа, спрямована на професійний розвиток, – 
Ryze (зараз налічує 500 тисяч користувачів); 2003 
рік відмітився появою LinkedIn (зараз – більше 20 
мільйонів користувачів), Hi5 (80 мільйонів 
користувачів); 2004 рік – Оrkut (понад 16 
мільйонів користувачів на кінець 2006 року), 
Facebook (80 мільйонів користувачів), Friendster 

(50 мільйонів користувачів), MySpace тощо. 
Шалений успіх MySpace у 2005 році (за два роки 
існування сервісу його аудиторія виросла до 47,3 
мільйонів осіб) призвів до швидкого розгортання 
соціальних мереж і збільшення їхньої 
популярності серед користувачів. Рівень розвитку 
соціальних мереж майже досяг свого піку [1].  

І в цей час можна ледве не щодня 
спостерігати народження нових соціальних 
мереж. Останнім часом це стали саме «дешеві»  
соціальні мережі, які орієнтовані на вузько-
профільного користувача. Досить часто можна 
зустріти цікаві теми, іноді просто абсурдні. Ця 
тенденція була викликана насиченням ринку 
загальними мережами «для всіх». Із найцікавіших 
можна виділити такі проєкти, як MyChurch.com – 
соціальна мережа для створення власних церков, 
Geni – Genealogy – Free Family Tree – мережа 
родичів.  

За такої популярності соціальних мереж 
досить актуальним постає питання про їхній 
вплив на життя окремого індивіда, групи або 
суспільства вцілому. Існує велика кількість різних 
думок з цього приводу. Наприклад, науковці з 
Університету ім. Стірлінга  (Велика Британія) 
провели дослідження, згідно з яким участь у 
таких мережах, як Facebook, Vkontakte та 
Oodnoklassniki, нарощує інтелект людини й 
активно тренує робочу пам’ять. За іншою 
думкою, користування такими сервісами, як 
Twitter, YouTube, ICQ, погіршує пам‘ять людини. 
Пояснюють науковці це тим, що на мікроблогах 
на людину спрямований потік дуже лаконічних 
повідомлень, над яким не потрібно думати, а це 
скорочує об‘єм уваги. Інтенсивний обмін 
повідомленнями знижує рівень IQ людини, а 
довготривалий перегляд відео-роликів розвиває 
синдром порушення уваги з гіперактивністю [5]. 

Залежність від «соціальних мереж», що 
з’явилася кілька років тому за кордоном, охопила 
і пострадянські країни, у тому числі й Україну. 
Інтернет надав можливість людям, які раніше 
мали спілкування, знаходити один одного та 
налагодити контакт. Активно займаючись 
пошуком друзів і родичів, людина не помічає, як 
віртуальне життя виходить на перший план, 
наполегливо зміщуючи реальне. Залежність від 
віртуального світу є найпоширенішою 
проблемою. Живе спілкування тепер з легкістю 
замінить  вербальне.   При   частому   спілкуванні в  
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мережі у людей на підсвідомому рівні 
розвивається фобія спілкування з реальними 
людьми. Людям, які весь свій вільний час 
віддають спілкуванню через соціальні мережі, в 
реальному житті стає складно заводити нових 
друзів. Вони перестають спілкуватися зі своїми 
однолітками, і як наслідок усього цього, 
зовнішній світ їх починає сприймати як 
відлюдників.  

Ще одна причина, за якої слід обмежити час 
проводження в соціальних мережах, це те, що, 
більшість людей, видають себе в мережі за того, 
ким у реальному житті вони зовсім не є. 
Жертвами такого обману можуть стати люди, які 
розміщують правдиву інформацію про себе. У 
такому випадку псевдоособистість рано чи пізно 
може піддати небезпеці людину, з якою веде 
активну бесіду. 

Соціальними мережами користуються 82% від 
усіх інтернет-користувачів у світі − це 1,2 млрд. 
людей. Високий рівень їх існування відображає 
один із головних трендів глобальної мережі: як 
тільки люди підключаються до Інтернету, вони 
негайно починають спілкуватися з іншими 
людьми.  

Ще більш красномовна статистика часу, 
проведеного користувачами в мережі. Останніми 
роками кількість годин, яку люди провели в 
соціальних мережах, збільшилася втричі. У 
жовтні 2011 року використання соціальних мереж 
стало найпопулярнішим заняттям серед інтернет-
аудиторії. У березні 2007 року соціальні мережі 
займали у користувачів лише 6% часу. Сьогодні 
відсоток тих, хто використовують соціальні 
мережі, у світі коливається від 53% у Китаї, до 98%  
у США. У 41 країні із 43 досліджених цей рівень 
вище 85%. Час, що проводиться в соціальних 
мережах, збільшився за останній рік принаймні 
на 35% у кожному з розглянутих регіонів. 

Важливу роль соціальні мережі відіграють у 
бізнесі. Переваги соціальних мереж у бізнесі є: 
наявність інформації про потенційних клієнтів, 
наявність необхідних комунікаційних 
інструментів для роботи з клієнтами, гарантована 
доставка повідомлення одержувачу, простота 
доступу до інформації, швидкість поширення 
інформації, широке охоплення молодіжної 
аудиторії, технологічна надійність, низька 
вартість тощо. Отже, соціальні платформи 
надають нові можливості для бізнесу: більш 

осмислено спілкуватися зі споживачами, 
потенційними клієнтами, партнерами та 
співробітниками. Але серйозним викликом для 
компаній зараз є адаптація та розвиток 
відповідно до потреб і запитів цих нових 
«соціальних» клієнтів. 

Щодо  використання соціальних мереж у 
навчальних цілях, то також слід відмітити низку 
позитивних моментів, зокрема: можливість 
доступу до віртуальних соціальних мереж у будь-
який час та з будь-якого пристрою (персональний 
комп’ютер, нетбук, ноутбук, мобільний телефон, 
планшет, смартфон тощо), підключеного до 
мережі Інтернет; сприяння засвоєнню 
навчального матеріалу, поєднанню індивідуа-
льних і групових форм роботи тощо. 

Разом із позитивними сторонами 
функціонування мережі Інтернет спостерігаються 
і негативні тенденції як результат розвитку 
глобальної мережі. Перш за все, це доступність 
величезних масивів всілякої інформації, що 
призводить до перетворення людини на 
примітивного споживача, який не потребує 
власного творчого пошуку. Одним із простих і 
поширених прикладів такої  ситуації є звернення 
студентів і школярів до бази даних Інтернету в 
процесі підготовки рефератів і курсових робіт. 
Причому, переважаючим є примітивне 
копіювання чужої роботи з мережі.  

Актуальною проблемою стає фізичне 
здоров’я користувача мережі. Збільшується 
гіподинамія, людина годинами сидить у 
приміщенні за монітором комп’ютера. Це 
призводить до соматичних патологій. Також 
медики визнали розповсюдження «синдрому 
офісу», який характеризується депресією та 
постійною втомою в людей, що працюють за 
комп’ютером. Цей перелік може продовжити так 
зване «хакерство» як втручання в приватне життя 
і інтелектуальну власність особи за допомогою 
мережі Інтернет. 

Ще однією загрозою є все зростаючий розрив 
між користувачами персональними 
комп’ютерами з виходом в Інтернет і тими, кому 
комп’ютер доступний лише як картинка в 
підручнику або на екрані телевізора. 
Відбувається своєрідне розшарування 
суспільства у зв’язку з залученістю або 
відчуженістю від комп’ютера. У нашій країні цей 
контраст  яскраво  проявляється у співвідношенні  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

між міським і сільським населенням (сам факт 
використання комп’ютера), з одного боку, і 
крупними містами й провінцією, з іншого (йдеться 
вже про рівень використання комп’ютерів, у тому 
числі й мережі Інтернет).  

Наступний неоднозначний результат розвитку 
Інтернету – це зменшення і без того вже 
мінімізованого іншими засобами масової 
комунікації безпосереднього міжособового 
спілкування. На зміну йому приходить інший 
рівень спілкування  за допомогою відеотехнологій 
мережі. 

Отже, визначити однозначно, позитивним чи 
негативним є вплив соціальних мереж на людину, 
практично неможливим. З одного боку, 
формується глобальна електронна спільнота, 
подолано часову та просторову ізольованість 
окремих культур і народів. З іншого боку, 
формується реальна небезпека уніфікації культур, 
руйнування етнічної самобутності. 
Постіндустріальний розвиток світу призводить до 
необхідності адаптації традиційної культури до 
вимог сучасних глобальних зв’язків, що дозволить 
народам зберегти свою самобутність. У різних 
країнах йде пошук компромісу між формами 
модернізації та власною самобутністю культур, 
між співвідношенням їх диференціації та інтеграції.  

Тому важливим стає визначення правил 
поведінки в соціальних мережах для школярів.  

1. Нікому без дозволу батьків не давати 
особисту інформацію: домашню адресу, номер 
домашнього телефону, робочу адресу батьків, 
їхній номер телефону, назву й адресу школи. 

2. Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує 

вас, негайно сповістіть про це батьків. 
3. Ніколи не погоджуйтеся на зустріч з 

людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті. 
Якщо все ж таки це необхідно, то спочатку 
потрібно спитати дозволу батьків, зустрітися в 
громадському місці й у присутності батьків. 

4. Не посилати свої фотографії чи іншу 
інформацію без дозволу батьків. 

5. Не відповідати на листи, які свідчать про 
невихованість і грубість їхнього автора. Якщо 
одержите такі листи не з вашої вини, то сповістіть 
про це батьків. Нехай вони зв'яжуться з 
компанією, що надає послуги Інтернет. 

6. Розробити з батьками правила 
користування Інтернетом. Особливо домовитися з 
ними про прийнятний час роботи в Інтернеті і 
сайти, до яких ви збираєтесь заходити. 

7. Не заходити на аморальні сайти і не 
порушувати без згоди батьків ці правила. 

8. Не давати нікому, крім батьків, свої паролі, 
навіть найближчим друзям. 

9. Не робити протизаконних учинків і речей в 
Інтернеті. 

10. Не шкодити і не заважати іншим 
користувачам Інтернету.  

Корисним чи шкідливим буде використання 
соціальних мереж і Інтернету для користувача, 
безпосередньо залежить від сформованих в нього 
навичок інформаційної культури та грамотності. 
Саме тому сьогодні варто зосередити особливу 
увагу на навчанні дітей, підлітків і молоді основам 
безпечної поведінки в соціальних мережах і 
Інтернеті.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКОГО  

САМОВРЯДУВАННЯ В ШКОЛІ  

Т.ТУБАЛЬЦЕВА  

Однією  з   форм  роботи  по  формуванню  в  
учнів  активної   життєвої позиції, їхньої соціальної 
підготовки до активної участі в демократичному 
управлінні суспільством є учнівське 
самоврядування у школі [3, с. 53]. 

Про актуальність цієї роботи свідчать певні 
зміни, які відбулися в нашій країні за роки 
незалежності, торкнулися і суті соціального 
замовлення суспільства в сучасній українській 
школі. Воно полягає у вихованні особистості, яка 
володіє не тільки певною сумою знань, умінь і 
навичок, але й здатне активно включитися в 
демократичні процеси, що відбуваються в нашій 
школі. В шкільному віці діти вчаться приймати 
самостійні рішення, відповідати за свій вибір, бути 
здатними до виявлення критичності й 
самокритичності. Саме в школі вони готуються до 
свідомої активної участі в суспільному житті 
держави, до самостійної адаптації в умовах 
швидких змін суспільного життя. Елементи 
дорослого громадянського життя моделюються в 
школі через учнівське самоврядування, адже 
шкільне життя має будуватися на основі 
демократичних цінностей. Вирішення цього 
завдання можливе шляхом ефективного розвитку 
учнівського самоврядування [7, с. 43].  

З урахуванням інтересів і потреб дітей, які в 
навчальному закладі не лише вчаться, а й живуть 
повноцінним і духовним життям, де відбувається 
процес підготовки майбутніх активних громадян 
нашої держави, було розроблено програму 
виховної роботи дитячого об’єднання 
«Барвінкова країна». 

Формування навичок самоврядування в 
Сумській спеціалізованій школі № 17 розпочи-
нається з молодшого віку. Виховна робота з 
молодшими школярами здійснюється за 
програмою «Країна Барвінкова» – це країна, до 
якої входять молодші школярі віком від 6 до 10 
років (1-4 класи).  

Дитяче об’єднання «Барвінкова країна» 
створено з метою підтримки соціально значущих 

ініціатив дітей і підлітків. У своїй діяльності 
керується Конституцією України, законом України 
«Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про загальноосвітній 
навчальний заклад»,  Концепцією реалізації 
державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» на період до 2029 року, «Про молодіжні та 
дитячі громадські організації», «Про охорону 
дитинства», національною програмою «Діти 
України», Конвенцією ООН про права дитини, має  
власний статут. 

Дитяче об’єднання «Барвінкова країна» будує 
свою роботу на принципах демократії та 
самоврядування, незалежно від політичних, 
громадських і релігійних об’єднань, на 
взаємозв’язку розумного, морального, фізичного 
й естетичного виховання, рівності умов кожного 
жителя країни Барвінкової для повної реалізації її 
здібностей, таланту, всебічного розвитку. 

В основу виховної роботи з учнями 1-4-х класів 
покладено концепцію гуманістичної психології та 
педагогіки життєтворчості. Програма передбачає 
активне залучення школяра до виховного процесу 
на засадах співпраці, діалогу, партнерства [1, с. 16]. 

Ця програма об’єднує дітей для добрих і 
корисних справ. Метою  Барвінкової країни є 
формування і розвиток соціально активної 
гуманістично спрямованої особистості з 
усвідомленою громадянською позицією; 
виховання у дітей почуття любові до рідного краю, 
до збереження його традицій; навичок культурної 
поведінки; створення сприятливих умов для 
прояву та розвитку талантів і здібностей дітей, для 
їх самовизначення та повноцінного життя; 
виховання в школярів милосердя, шанобливого 
ставлення до природи, праці, людей похилого віку; 
бажання об’єднати учнів школи для корисних, 
цікавих справ, які сприяють розширенню їхнього 
світогляду, розвитку новаторських і пошукових 
здібностей. 
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Завданням дитячого об’єднання «Барвінкова 
країна» є виховання морального й фізично-
здорового покоління; створення умов для 
самовираження особистості учнів у різних видах 
діяльності, розкриття в них позитивних 
природних нахилів, здібностей і обдарувань; 
формування громадської позиції, власної 
гідності, готовності до трудової діяльності, 
відповідальності за свої дії; вивчення 
національних традицій, історії рідного краю, 
історії України; виховання патріотизму; 
виховання взаємопорозуміння в сім’ї, колективі, 
вивчення свого родоводу, сімейних традицій. 

Живучи за правилами Барвінкової країни, діти 
повинні старанно навчатись, бути активними в 
житті школи та в позаурочний час, зберігати 
шкільні традиції, бути гуманними, 
доброзичливими, щирими, милосердними. 
Любити рідну Україну, готуватися стати 
достойним громадянином, щиро любити 
природу, підтверджувати слово ділом, 
затверджувати ідею добра, краси, духовності та 
фізичного розвитку [6, с. 19]. 

За цією програмою учні початкової ланки 
нашої школи працюють з 1997 року. 

Щороку, на урочистому святі «Нас ведуть 
стежини до Барвінкової країни»,   першоклас-
ників приймають  до  лав  діючого дитячого 
угрупування  і надають їм  почесне  звання   
«Барвінок».  

Дитяче об’єднання «Барвінкова країна»  має  
свою символіку, закони, правила, завдання, 
творчі доручення, а кожний класний  колектив  
має  свою  назву, девіз, класний куточок.   

Діяльність дитячого об’єднання «Барвінкова 
країна» здійснюється за такими напрямами: 
1. Червоний – народознавець. 
2. Зелений – природолюб. 
3. Блакитний – ввічливих добряків. 
4. Жовтий – всезнайлик. 
5. Фіолетовий – талантів творець. 
6. Оранжевий – трудівничок. 
7. Синій – богатир. 

Структура дитячого об’єднання «Барвінкова 
країна». 

Барвінкову раду складають голови – 
командири Барвінкової ради класу. До 
Барвінкової ради, крім голови, належать комісії: 

чики», «Чистюльки», «Природолюби». 

Наочне оформлення з барвінковими 
загонами.  

У кожному класі оформлені куточки 
Барвінкової країни, які поділяються на декілька 
розділів, де можна знайти назву загону, девіз, 
закони та правила, творчі доручення, є сторінка 
«цікавинок».  

Отже, діти знаходять цікаві матеріали і 
постійно їх поновлюють.    

Допомагає в реалізації програми «Країна 
Барвінкова» Рада друзів – барвінчат, до яких 
входять учні 5-6 класів. 

Один раз на тиждень члени Ради 
зустрічаються з малюками та проводять з ними 
різноманітні ігри, конкурси, вікторини, бесіди, 
розгадування ребусів, загадок, проводять гру-
подорож стосовно одного конкретного 
промінця. 

Рада друзів – барвінчат планує роботу з 
класами, допомагає командирам.  Вони є 
«правою рукою» класного керівника. 

Двічі на місяць проходить засідання Ради 
друзів – барвінчат. Перше засідання є 
навчальним, на якому даються матеріали для 
роботи з молодшими школярами, друге 
засідання – практичне, на якому вожаті 
молодших школярів практикують роботу на 
своїх однолітках. 

Одночасно в школі працюють органи 
самоврядування середньої ланки: на паралелі 7 – 
8 класів клуб «Лідер». Клуб «Лідер» – орган 
дитячого самоврядування закладу.  

Метою та завданням клубу «Лідер» є 
виховання активної життєвої позиції, розвиток 
самодисципліни, впевненість у собі, формування 
соціально відповідальної особистості, форму-
вання в учнів організаторських навичок, розвиток 
лідерських і комунікативних якостей, почуття 
відповідальності, цілеспрямованості під час 
вирішення завдань, виховання почуття 
патріотизму до своєї країни, міста, школи, сім’ї, 
повагу до людей, підвищення загальної культури 
учнів [5, с. 2]. 

До складу клубу «Лідер» увійшли комісії: 
1. Комісія «Дозвілля». 
2. Комісія «Художня». 
3. Комісія «Дисципліна і порядок». 

У школі створено Раду старшокласників на 
чолі з головою Ради. 



59  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 3 (51), 2021 
_______________________________________________________________________________________________________  

Вищим органом влади є загальні збори або 
учнівська конференція, яка проводиться не менше 
ніж два рази на рік (жовтень – завдання на повний 
навчальний рік, вибори до Ради, вибори голови 
Ради; травень – звіт виконавчого органу 
самоврядування). 

Голова Ради обирається один раз на рік із 
учнів 10-11 класів. 

Рада старшокласників школи – це орган 
учнівського самоврядування. Для того, щоб мати 
успіх, повагу, авторитет серед адміністрації, учнів і 
педагогів школи, Рада старшокласників повинна 
бути представлена достойними особистостями. 
Ось чому почерговим завданням у вересні місяці 
став відбір кандидатів до Ради старшокласників 
школи. 

Для організації діяльності ради старшоклас-
ників створені такі комісії: «Дисципліна і порядок», 
«Знання», «Трудова», «Книголюб», «Пошук», 
«Дозвілля», «Спорт», «Психологія», «Прес-центр». 

На підсумковому засіданні Ради 
старшокласників аналізується робота комісій 
протягом навчального року, висловлюються 
пропозиції щодо діяльності на наступний 
навчальний рік. Наприкінці навчального року 
голова Ради звітує на учнівській конференції про 
проведену роботу Радою старшокласників. 

Будь-який метод управління – це спосіб 
досягнення мети управління. Під методом 
діяльності учнівського самоврядування ми 
розуміємо варіантний спосіб реалізації принципів і 
функцій самоврядування. Відповідаючи 
об’єктивним закономірностям, що властиві 
системі діяльності самоврядування, методи 
самоврядування в той же час є і способами 
реалізації цих закономірностей, шляхами 
досягнення певних цілей. Оскільки методи 
самоврядування, як і методи управління взагалі 
альтернативні, вони значною мірою визначаються 
специфікою керованого об’єкта, місцем 
учнівського самоврядування в шкільному 
самоврядуванні. 

Метод – не спосіб впливу, а засіб забезпечення 
діяльності й управління [4, с. 98–99]. 

Працюючи за промінцями Барвінкової країни, 
у дітей розвивається допитливість, цікавість до 
навколишнього світу, розширюється і 
поглиблюється уявлення про цікаве, незвичайне у 
житті живої природи, розвивається образна уява, 
увага, здатність розрізняти реальність і вигадку. В 
учнів виховується прагнення знати більше, 

виявляється вміння проявляти ввічливість, 
тактовність, порядність, честь, навики шанобли-
вого ставлення до жінок, дівчаток, старших 
людей, відбувається заохочення дітей до ігор, 
фізичних вправ, посильної фізичної роботи, спорту. 
Формується уявлення учнів про вплив поведінки на 
власне здоров’я та здоров’я оточуючих, 
виховується почуття поваги до самого себе, 
вміння спілкуватися з рідними, друзями, 
однокласниками; формуються навички культур-
ного та ввічливого поводження на вулиці, в храмі, 
театрі та інших громадських місцях. 

Навчити дитину жити і діяти серед 
цивілізованих людей на користь собі та іншим є 
головною метою виховання. Повна реалізація цієї 
мети передбачає не лише сформованість у дітей 
набору позитивних рис чи якостей, а й практичний 
досвід у справах великих і малих, робити 
правильний вибір, бути готовим нести 
відповідальність за його наслідки. Широкі 
можливості для реалізації цієї мети вже в 
молодшому шкільному віці дає робота за 
програмою «Країна Барвінкова». Досвід свідчить, 
що створення взаємозв’язку між кожним окремим 
учнем і колективом класу через доручення сприяє 
формуванню згуртованого, дієвого колективу, в 
якому найбільш цінується особистість кожного 
школяра. 

Це сприяє формуванню таких якостей 
особистості, як почуття власної гідності адекватної 
самооцінки, відповідальності за власні вчинки, 
здатності відстоювати свою думку. А, як відомо, 
повага до інших людей починається з поваги до 
себе. 

Програма сприяє не лише різним аспектам 
виховання через роботу і заходи за промінцями, а 
і соціальному розкриттю кожної особистості. При 
тому діти усвідомлюють, що реалізувати свої 
здібності можна лише серед інших людей. Спільна 
справа, за яку береться колектив, разом 
обговорюється, колективно підводяться підсумки 
зробленого. Такий підхід формує згуртованість, 
єдність класного колективу. 

«Країна Барвінкова» – дієва програма, що 
охоплює всі аспекти виховання молодших 
школярів і найбільш наближена до сучасних умов. 

З метою демократизації управління школою 
на початку нового навчального року були 
проведені шкільні вибори, в результаті чого 
сформовані органи учнівського самоврядування 
на   чолі   з   президентом  школи.  Це  уможливило  
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залучення  майже всіх учнів до різноманітних 
видів діяльності школи, а також до управління 
справами колективу. Робота учнів у комісіях 
учнівського самоврядування сприяла вихованню 
почуття господаря школи, класу, вмінню 
співпрацювати на принципах рівності, гласності, 
демократизму. 

Учнівське самоврядування – це підготовка 
учнівської молоді до майбутньої участі в 
керівництві державними та суспільними 
справами, формування умінь і навичок 

 
Діяльність учнівського самоврядування, 

пов’язана з відношенням до нього як до 
суспільної цінності, ставить школяра в позицію 
активного організатора, громадського 
працівника, виконавця, виявляє його справжнє 
ставлення до цієї діяльності та її результатів за 
допомогою мотивів потреб, прагнень, дій, зусиль.  

Отже, основною ланкою у становленні 
особистості та виховного колективу є учнівське 
самоврядування – самодіяльна організація 
дитячого життя в школі. Вона уособлює 
демократичну та самодіяльну атмосферу, 
захищає й забезпечує права всіх учасників 
колективу, сприяє формуванню у них 

громадянськості, організаторських якостей, 
допомагає педагогічному колективу в проведенні 
різноманітних заходів, виступає їх ініціатором. 
Учнівське самоврядування є незамінним 
помічником педагогів. Для підліткового віку 
характерна підвищена сприйнятливість до 
соціальних явищ; для нього необхідне визнання, 
повинна бути наявність мотивації на взаємодію в 
групі; дитина готова до змін, відчуває потребу в 
своїх досягненнях і своєму самовизначенні. 
Участь у шкільному самоврядуванні або в 
діяльності громадської організації сприяє 
формуванню громадянської позиції та ціннісного 
ставлення до себе й інших; дозволяє учням 
підвищити соціальну компетентність; розвивати 
соціальні навички поведінки і установок на 
самостійне ухвалення рішення соціальних 
проблемних ситуацій.  

Здійснений аналіз ролі учнівського 
самоврядування у становленні особистості не 
претендує на вичерпність. Перспективним 
напрямом подальшого наукового пошуку є 
дослідження організаційно-педагогічних умов 
ефективного функціонування учнівського 
самоврядування у навчальних закладах різних 
типів. 
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БІНАРНІ ТА ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ З ГЕОГРАФІЇ ЯК ФОРМА 
РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ  

В.ПОПОВ  

Концептуальні засади розвитку освіти в Україні 
актуалізують проблему забезпечення її якості, 
рoзвитку oсoбистoсті учня, фoрмування ключових 
кoмпетентнoстей, що посилює вимоги до 

діяльності вчителя, пошуку ефективних шляхів 
урізноманітнення форм організації освітнього 
процесу.  
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Особливого значення набуває питання 
викладання географії. Географічні знання істотно 
впливають на розвиток людини, а тому мають 
зацікавлювати учнів, викликати мотивацію до 
вивчення предмета.  

Традиційні форми навчання не завжди 
забезпечують підвищення інтересу учнів до 
географії, тому, плануючи урок, учитель має 
розв’язати принципове завдання ефективної 
організації навчального процесу.  

Вирішити  цю проблему можна, викорис-
товуючи активні форми навчання. Саме вони 
сприяють розвитку пізнавальної та особистісної 
активності учнів. Серед них найефективнішими є 
бінарні та інтегровані уроки, які забезпечують 
реалізацію міжпредметних зв’язків, інтеграцію 
знань із різних предметів [7].  

А тому  метою статті є розкриття сутності й 
особливостей бінарних й інтегрованих уроків як 
важливого засобу реалізації міжпредметних 
зв’язків, висвітлення доцільності їх використання 
при вивченні географії, а також можливості 
застосування в цьому процесі творчих завдань 
інтегрованого змісту для формування в учнів 
ключових компетентностей. 

Об’єкт дослідження – міжпредметні зв’язки в 
освітньому процесі. 

Предмет дослідження – бінарні та інтегровані 
уроки з географії як форма реалізації 
міжпредметних зв’язків.  

Аналіз наукових праць свідчить, що проблему 
міжпредметних зв’язків у різні часи досліджували 
відомі зарубіжні та вітчизняні науковці. 

Так, видатний педагог Я. Коменський 
стверджував, що необхідно «завжди і всюди брати 
разом те, що пов’язано одне з одним». 
Необхідність такого підходу до організації 
освітнього процесу він пояснював тим, що «усі 
знання виростають з одного коріння – 
навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, 
а тому повинні вивчатися у зв’язках» [6].  

А. Дістерверг уважав, що «більше користі 
приносить розгляд одного і того самого предмета 
з десяти різних боків, ніж навчання десяти різним 
предметам з одного боку» [5].  

Найповніше обґрунтував дидактичне значення 
міжпредметних зв’язків вітчизняний педагог 
К. Ушинський. На його думку, без зв’язку між 
навчальними предметами в учнів не може бути 

системних і цілісних знань. Відсутність такого 
зв’язку – головна вада школи, що формувала 
людей, які завчали величезний обсяг теоретичного 
матеріалу, але не були спроможні користуватися 
ним практично в реальному житті. Він 
стверджував, що «ніщо не може бути важливішим 
у світі, ніж уміння бачити предмет з усіх боків і 
серед тих відносин, у які він поставлений» [12].  

Академік В. Вернадський зазначив, що «... ріст 
наукових знань ХХ століття швидко стирає межі 
між окремими науками. Вони дедалі більше 
спеціалізуються не за науками, а за проблемами. 
Це дає змогу, з одного боку, надзвичайно глибоко 
вивчати явище, а з другого – охоплювати його з 
усіх точок зору» [2]. 

Різні аспекти проблеми були предметом 
дослідження видатних науковців М. Вашуленка, 
Н. Бібік, Л. Кочіної, М. Фіцули, О. Савченко та інших. 

Питанням застосування міжпредметних 
зв’язків у навчанні учнів географії присвячені 
роботи вітчизняних учених С. Капіруліної, 
С. Клепка, В. Корнєєва, Т. Назаренко, В. Пестушка, 
О. Топузова, Г. Уварової, методистів і вчителів-
практиків. 

Проблема міжпредметних зв’язків у педагогіці 
не нова, але в останні роки вона набула 
принципово важливого значення. Це пояснюється 
яскраво      вираженою      інтеграцією     суспільних,  
природничих і технічних знань, а також вимогами 
нової української школи, відповідно до яких зміст 
оновлених навчальних програм ґрунтується на 
інтеграційних процесах, що не тільки є 
пріоритетним напрямком в його реалізації, а й 
забезпечують дотримання багатьох принципів 
сучасної освіти. 

У «Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови» поняття «міжпредметні зв’язки» 
трактується як взаємна узгодженість навчальних 
програм, зумовлена системою наук та 
дидактичними цілями [1], в «Українському 
педагогічному словнику» – як взаємне узгодження 
навчальних програм, зумовлене системою наук і 
дидактичною метою [4].  

Отже, міжпредметні зв’язки – це дидактичний 
засіб, що передбачає комплексний підхід до 
формування й засвоєння змісту освіти, дає 
можливість здійснювати зв’язки між предметами 
для поглибленого, всебічного розгляду 
найважливіших понять, явищ [9]. 
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Міжпредметні зв’язки надають можливість 
виокремити і головні елементи змісту освіти, і 
взаємозв’язки між навчальними предметами. У 
такий спосіб закладається фундамент для 
формування в учнів умінь комплексного бачення 
проблем реальної дійсності, різнопланових 
підходів до їх розв’язання. 

Суть навчання з використанням міжпредмет-
них зв’язків полягає у виявленні в різних 
навчальних предметах однотипних елементів і 
поєднанні їх у якісно нову цілісність для створення 
загального образу світу. При тому метою є  
створення оптимальних умов для розвитку та 
самореалізації учнів шляхом формування цілісних 
знань із теми. Застосування в навчанні 
міжпредметних зв’язків допомагає учням глибше, 
всебічно, цілісно, системно пізнати об’єкт 
вивчення.  

Використання міжпредметних зв’язків у 
процесі вивчення географії є важливою умовою 
підвищення ефективності географічної освіти. 

Географія гармонійно поєднує в собі наукові та 
метапредметні знання, що є запорукою розвитку 
когнітивної сфери особистості, формування в учнів 
системи сучасних інтегрованих знань про планету 
Земля, місце людини та спільнот в складній системі 
природних і соціальних зв’язків, місце власної 
особистості в історико-географічному контексті. 
Географія забезпечує формування наукової 
картини світу на міжпредметному рівні [7]. 

На думку  С. Рудницького, саме «вона 
розглядає всі предмети й прояви земних просторів 
не тільки самих по собі, а головним чином у їхніх 
взаєминах, всебічних, загальноземних взає-
минах» [10]. 

Дійсно, на відміну від інших шкільних 
предметів, географія розглядає не окремі сторони 
життя людини чи суспільства, а вчить бачити світ у 
комплексі, у поєднанні всіх явищ і наслідків, 
усвідомлювати особисту причетність до 
природних явищ і відповідальність людини за 
зміну природних об’єктів. 

Географія належить до тих дисциплін, що 
найповніше формують цілісну картину світу, 
планетарне мислення дитини. Світ дуже 
багатогранний. У ньому тісно переплітаються події, 
процеси, явища, що є об’єктом вивчення фізики й 
хімії, біології й екології, астрономії й математики, 
інших предметів. Часто питання, що розгля-
даються на уроці, виходять за межі суто 
географічної науки і для того, аби розкрити їх, 

потрібно поєднувати знання географічні із 
знаннями основ наук суміжних дисциплін. 

Географія, завдяки її інтегративності, 
міжпредметності та проникненню в різні галузі 
знань, через компетентністні засади навчання 
готує учнів до майбутнього життя та професійної 
діяльності [7]. 

Встановлення зв’язків між географією та 
біологією, хімією, математикою, фізикою, 
економікою, історією, мовами, літературою, 
іншими навчальними предметами спрямоване на 
усвідомлення учнями системи зв’язків, що 
об’єктивно існують у багатовимірному освітньому 
просторі між географією та предметами 
природничого та суспільно-гуманітарного циклу. 

Важливою формою реалізації міжпредметних 
зв’язків у процесі вивчення географії є проведення 
бінарних та інтегрованих уроків. 

Бінарний урок – це нестандартна форма 
навчання, яка забезпечує реалізацію 
міжпредметних зв’язків. Це творчість двох 
педагогів, що переростає у творчий процес учнів, 
формує в них цільну систему знань, об’єднує 
спільною метою.  

Мета бінарного уроку – створити умови 
практичного застосування знань, навичок і вмінь, 
надати можливість учням побачити результа-
тивність своєї роботи.  

Бінарним урокам притаманні значні педагогічні 
можливості: учні одержують багатогранні знання 
про об’єкт вивчення, у них формуються вміння 

стимулюється аналітико-синтетична діяльність, 
формуються уміння аналізувати і порівнювати 
складні процеси та явища навколишнього світу. Це 
заголом забезпечує формування цілісного 
сприйняття дійсності як передумови формування 
наукового світогляду.  

Ефективність бінарних уроків залежить від 
дотримання таких педагогічних умов: правильного 
виділення міжпредметних багатопланових 
об’єктів за допомогою аналізу навчальних 
програм; раціонально організованої спільної 
роботи вчителів з підготовки уроку (вивчення 
літератури, взаємне консультування, складання 
спільного плану заняття, визначення глибини та 
об’єму розкриття навчального матеріалу, 
послідовності його вивчення, вибір методів та 
засобів навчання); узгодженості дій учителів та 
учнів під час уроку.  

Ведуть такий урок два вчителі, рівновартісні на  
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уроці. При цьому вони мають використовувати не 
більше половини часу уроку, решта відводиться 
для учнів. Такий вид діяльності викликає в 
школярів високу мотивацію, спонукає до творчого 
пошуку. 

Бінарні уроки вимагають ґрунтовної 
підготовки і вчителів, і учнів. За певними етапами. 

1. Визначення теми, цілей, завдань уроку, 
спільних для обох предметів і специфічних для 
кожного. 

2. Робота над розробленням плану уроку, 
підготовка фактичного та  дидактичного 
матеріалу, визначення ступеня участі кожного з 
учителів. 

3. Надання попередніх завдань творчим 
групам учнів,  подальший контроль і корекція 
їхньої роботи. 

4. Моніторинг і коригування матеріалів, 
розроблених до уроку. Створення мультимедійної 
презентації. 

5. Планування уроку в розкладі занять (дві 
академічні години). 

Структура бінарних уроків має характеризу-
ватися чіткістю, компактністю, стислістю, логічної 
взаємообумовленістю навчального матеріалу на 
кожному етапі уроку, глибиною та обсягом 
інформації. 

Переваги бінарних уроків:  
– підвищують мотивацію навчання, формують 

пізнавальний інтерес в учнів, цілісну наукову 
картину світу, дозволяють розглядати явища з 
різних ракурсів; 

–  сприяють формуванню вміння учнів 
порівнювати, узагальнювати, робити висновки; 

–  впливають на інтенсифікацію освітнього 
процесу, зняття перенапруження та переванта-
ження; 

– забезпечують поглиблення знань учнів, 
розширення їхнього кругозору, формування 

льно розвиненої особистості; 
–  інтеграція знань з різних предметів у ході уроку 

є джерелом знаходження нових зв’язків між 
фактами, що підтверджують чи поглиблюють 
певні висновки, спостереження учнів. 

У формі бінарних доцільно проводити 
узагальнюючі уроки, уроки систематизації знань. 
Вони сприяють формуванню переконань через 
поєднання предметів і є важливим етапом у 
формуванні світогляду учня, розвитку його 
мислення. Результати такої роботи мають 
практичну цінність.  

Тісні зв’язки географії з багатьма шкільними 
предметами уможливлюють проведення 
інтегрованих уроків. 

Інтегрований урок – це такий вид організації 
навчальної діяльності, за якого учні одночасно 
отримують комплексні знання з декількох 
дисциплін (взаємо-пов’язаних або навіть таких, 
що належать до різних сфер знань) [11]. На думку 
Н. Островерхової, інтегрований урок проводиться 
з метою розкриття загальних закономірностей, 
законів, ідей, теорій, відображених у різних 
науках і відповідних їм навчальних предметах [9]. 
Він  сприяє формуванню цілісної системи уявлень 
про діалектико-матеріалістичні закони пізнання 
навколишнього світу в їх взаємозв’язку та 
взаємозумовленості; поглибленню та 
розширенню знань, діапазону їх практичного 
застосування до процесів та явищ оточуючої 
дійсності. Доцільність інтегрованих уроків 
зумовлена завданнями інтеграції знань, умінь і 
навичок учнів з основ наук. Вони сприяють 
розкриттю наукових законів та умов їх прояву в 
різних галузях науки та сферах практичної 
діяльності; інтеграції діяльності вчителів із 
формування загально навчальних умінь і навичок 
учнів; розкриттю багатогранності можливостей 
застосування набутих знань учнів у різних галузях 
науки та сферах діяльності; синтезу фактів, явищ, 
процесів з метою висунення нових ідей, розробки 
гіпотез; інтеграції діяльності вчителів із 
формування творчої особистості учня, розвитку 
його здібностей. 

Учителям необхідно визначити зміст та обсяг 
навчального матеріалу з тих навчальних 
предметів, які вони викладають, відповідно до 
поставлених цілей і завдань інтегрованого уроку; 
обрати форми та методи роботи; визначити 
об’єктивно існуючі зв’язків між базовими 
знаннями, що підлягають інтегруванню. Варто 
враховувати специфіку кожного навчального 
предмета та його можливості в розкритті 
загальних законів, теорій, ідей, що є інтегруючою 
основою для навчальних дисциплін.  

Структура інтегрованого уроку визначається 
відповідно до мети та завдань; детермінується 
змістом навчання, особливостями діяльності 
вчителів та учнів. 

Технологія проведення інтегрованого уроку 
може бути різною. Це залежить від цілей, завдань 
і змісту уроку, способів діяльності, ситуацій, що 
виникають у процесі його проведення.  
Традиційно     вона     така:      повідомлення    теми,  
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ознайомлення учнів з метою та завданнями уроку, 
вступне слово ведучого вчителя чи учня (групи 
учнів), спілкування вчителів та учнів, коментарі, 
доповнення, опанування, рецензування, підбиття 
підсумків уроку. 

Важливим етапом підготовки та проведення 
інтегрованого уроку є координація діяльності 
вчителів. Роль координатора може здійснювати 
вчитель того навчального предмета, у межах 
якого відбувається інтеграція знань і вмінь. Однак 
керівництво вчителем провідного предмета 
процесом навчання має здійснюватися на 
демократичній основі. Інший варіант – керівник 
інтегрованого уроку визначається за відносним 
рівнем розподілу (питомою вагою) навчального 
матеріалу, який буде розглядатись на уроці. 
Також серед обов’язків ведучого вчителя – 
конструювання змісту дидактичного матеріалу, 
визначення його оптимального обсягу й ролі 
кожного вчителя на уроці, засобів їх взаємодії та 
активізації діяльності учнів у процесі уроку, 
використання раціональних технологій реалізації 
змісту інтегрованого уроку та досягнення мети 
[3].  

На ведучого вчителя також покладається 
відповідальність щодо забезпечення на уроці 
високої організації учнів, їхньої самостійності, 
активності, ініціативності, демократичності, 
тактовності та етики спілкування. При цьому 
важливе учнів 
і вчителів. Глибина, новизна, логічність і 
послідовність їхніх повідомлень, своєчасна 
корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів у 
ході уроку, поєднання зусиль «активних» і 
«пасивних» учасників (інформаторів і слухачів) 
сприяє досягненню мети та завдань уроку [9].  

Загалом проведення інтегрованих і бінарних 
уроків потребує від педагогів серйозної 
підготовки. Ефективність таких уроків залежить від 
дотримання вчителями регламенту уроку, 
ретельного вибору форм і методів роботи, 
використання наочного (картографічного) 
обладнання, засобів інформаційно-комунікативних 
технологій на різних етапах заняття, виконання 
попереднього завдання учнями. Все це сприяє 
реалізації особистісно орієнтованого підходу в 
навчанні; стимулює школярів до освітньої 
діяльності та забезпечує їхній саморозвиток і 
самореалізацію.  

Під час проведення бінарних та інтегрованих 
уроків важливим є актуалізація та конкретизація 

знань. Актуалізацію слід розуміти як створення на 
уроці такої ситуації, коли в пам’яті учня 
відновлюються необхідні знання. При цьому 
справжня наступність у вивченні матеріалу виникає 
тоді, коли відновлені знання конкретизуються, 
тобто переносяться на нові об’єкти вивчення 
конкретної теми. Інакше реалізація міжпредмет-
них зв’язків набуває формального характеру. 
Конкретизація знань здійснюється за допомогою 
бесід, роботи із зіставленням дидактичних 
матеріалів, інтерактивних вправ. 

Для ефективного проведення бінарних та 
інтегрованих уроків доцільним є практичне 
підкріплення теоретичних знань, зокрема, завдяки 
використанню завдань інтегрованого змісту, що 
можна застосовувати на різних етапах уроку: 
мотивації навчальної діяльності учнів; актуалізації 
та корекції опорних знань; повторення та аналізу 
основних фактів, подій, явищ; творчого 
перенесення знань і навичок учнів у нові ситуації; 
узагальнення та систематизації навчальних 
досягнень учнів, основних ідей і наукових теорій з 
предметів.  

Завдання інтегрованого змісту можна 
використовувати на уроках формування 
практичних умінь і навичок, де головну увагу варто 
приділити виконанню вправ під час вивчення 
нового матеріалу (вступні мотиваційні та 
пізнавальні вправи), первинне застосування нових 
знань (пробні вправи, самостійне застосування 
учнями   знань    у   стандартних   ситуаціях,  творче  
перенесення знань і навичок у нові ситуації, творчі 
вправи). Інтегровані завдання доцільно застосо-
вувати при проведенні уроків формування понять, 
що передбачають вивчення нового матеріалу, а 
також виведення законів і правил.  

На  бінарних та інтегрованих уроках з географії 
варто запропонувати творчі завдання з 
елементами дослідження, зміст яких передбачає 
встановлення та засвоєння зв’язків між знаннями і 
вміннями з різних навчальних предметів,  форму-
вання в учнів ключових компетентностей. 
Розглянемо це на конкретному прикладі. 

Останнім часом твердять  не тільки про дуже 
велике економічне значення, а й нову геополітичну 
роль терміналів зрідженого газу для країн Західної 
Європи. Складіть проєкт «Створення міжнарод-
ного консорціуму з транспортування зрідженого 
газу» у жанрі есе, спробуйте обґрунтувати в ньому 
функцію (місце) України, а також виконайте 
запропоновані завдання. 
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1. Розрахуйте транспортні та сумарні витрати 
постачання зрідженого природного газу до 
однієї з країн Європи. Для отримання 
необхідних для розрахунків інформації та 
показників скористайтесь Інтернет-ресурсами. 

2. Використовуючи картографічний матеріал, 
оцініть конкурентоздатність зрідженого газу в 
порівнянні з транспортуванням за допомогою 
газопроводів. 

3. Сформулюйте глобальну проблему, у рамках 
якої розвиватиметься ваш проєкт і лозунг 
(англійською мовою) для його популяризації. 

4. Спрогнозуйте геополітичні та екологічні ризики в 
діяльності консорціуму, їх вплив на вирішення 
соціальних проблем України.  

Розв’язання запропонованих завдань 
сприятиме формуванню в учнів низки ключових 
компетентностей. 
1. Спілкування державною мовою: складіть опис 

проєкту у жанрі есе «Створення міжнародного 
консорціуму з транспортування газу». 

2. Спілкування іноземними мовами: запропонуйте 
лозунг англійською мовою, що можна було б 
використати для популяризації вашого проєкту.  

3. Математична грамотність: розрахуйте 
транспортні та сумарні витрати постачання 
зрідженого природного газу до однієї з країн 
Європи. 

4. Компетентності в природничих науках і 
технологіях: використовуючи картографічний 
матеріал, оцініть перспективи використання 
зрідженого газу та його конкурентоздатність у 
порівнянні з транспортуванням газопро-
водами.  

5. Інформаційно-цифрова компетентність: 
необхідні для розрахунків показники знайдіть в 
Інтернет-ресурсах, підготуйте презентацію. 

6. Соціальні та громадянські компетентності: 
обґрунтуйте, як порушена проблема може 
вплинути на енергетичну незалежність України. 
Чи може використання зрідженого газу 
сприяти зниженню комунальних тарифів в 

Україні? 
7. Підприємливість: складіть проєкт «Створення 

міжнародного консорціуму з транспортування 
газу» у жанрі есе; використовуючи власні 
знання про природноресурсний та транзитний 
потенціал (сланцевий газ, газосховища), 
обґрунтуйте перспективи України на світовому 
ринку газу.  

8. Загальнокультурна грамотність: визначте 
імовірний вплив чинників ісламського 
фундаменталізму на зовнішню політику країн-
експортерів. 

9. Екологічна грамотність: як вплине 
використання зрідженого газу на загальний 
стан екологічної ситуації в країнах Європи та чи 
не нанесе транспортування газу шкоди екології 
вздовж обраного маршруту ?  
Отже, інтегровані та бінарні уроки з географії, 

сприяють інформаційному збагаченню учнів, 
розвитку їхнього творчого, самостійного та 
гнучкого 

справжньому цікавим, а їх проведення є 
необхідним для цілісного сприйняття школярами 
світу та осмислення явищ навколишньої дійсності. 

Висновки. Осмислення теоретичної спадщини 
видатних педагогів, вітчизняних і зарубіжних 
науковців, у яких обґрунтовується педагогічна 
доцільність міжпредметних зв’язків, переконує в 
необхідності проведення в процесі вивчення 
географії бінарних та інтегрованих уроків.  

Саме вони забезпечують  розвиток 
пізнавальної та особистісної активності учнів, 
критичного й творчого мислення, підвищення 
мотивації до вивчення предмета. 

Одночасно сприяють формуванню  предметної 
географічної та ключових компетентностей, 
спрямованих на їх застосування школярами в 
майбутньому дорослому житті (географічні 
знання, уміння й навички, емоційно-ціннісне 
ставлення до довкілля та географічне бачення 
світу).  
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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА  

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ  

ПРОСТОРІ СУМЩИНИ  

Н.ГАНЖА, Л.МІЩЕНКО 

Сучасна дошкільна освіта є цілісною системою 
розвитку дітей раннього та дошкільного віку, що 
ґрунтується на принципах якості та доступності. 
Зміст дошкільної освіти органічно пов’язаний з 
ідеями Нової української школи, забезпечує 
наступність між дошкільною та початковою 
освітою в умовах шкільної реформи.  

Протягом 2020/2021 навчального року заклади 
дошкільної освіти області спрямовували свою 
діяльність на створення та забезпечення 

здорового, безпечного, комфортного середовища 
для всіх учасників освітнього процесу, підвищення 
якості освітньої діяльності.  

Діти отримували освіту у 249 закладах 
дошкільної, у структурних дошкільних підрозділах 
196 закладів загальної середньої та  8 закладах 
позашкільної освіти. Перебували в 
консультаційних групах «Разом з мамою» 1 768 
дітей, соціально-педагогічним патронатом 
охоплено 490 осіб. 

Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою  

Усього: 34 106  

http://test.ulif.org.ua:8000/expl/Entry/index?wordid=1&page=0
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Різними формами дошкільної освіти у віці від 3 
до 6 років охоплено 27 170 дітей дошкільного віку, 
що становить 98,7% від їх загальної кількості (2020 
рік – 98,1%). Стабільним є цей показник щодо дітей 
старшого дошкільного віку від 5 до 6 (7) років – 
100% (Україна – 97,7%). 

Пріоритетом у роботі дошкілля є збільшення 
місць шляхом будівництва та добудови закладів 
дошкільної освіти, відкриття додаткових груп у 
функціонуючих закладах освіти.  

У 2020/2021 навчальному році в закладах 
дошкільної освіти області відкрито 5 груп на 80 
місць: у Русанівському закладі дошкільної освіти 
«Калинка» Липоводолинської селищної ради 
(1 група – 15 місць), Лебединському дошкільному 
навчальному закладі (ясла-садок) «Казка» 
Лебединської міської ради (1 група – 20 місць), 
дошкільних підрозділах Тулиголівського ліцею 

Кролевецької міської ради (1 група – 20 місць), 
Рябинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Кириківської селищної ради (1 група – 15 місць) у 
Ганнівсько-Вирівській загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів Білопільської міської ради 
(1 короткотривала група на 10 місць). 

На відкриття додаткових дошкільних груп 
витрачено 607 тис. гривень із місцевих бюджетів. 

Завдяки зазначеним заходам, зменшилася 
кількість вихованців із розрахунку на 100 місць із 
103 у 2020 році до 94 у 2021 році (Україна –100 
дітей).  

Залишається проблемним питання 
розвантаження закладів дошкільної освіти 
Охтирської (на 100 місцях виховується 124 дитини), 
Глухівської (117), Конотопської (109), Сумської 
(105), Шосткинської (104) міських і  Бездрицької 
сільської (109) територіальних громад. 

Кількість дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти з розрахунку на 100 місцях 
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До кінця 2021 року заплановано завершити 
будівництво закладу дошкільної освіти в Сумській 
міській територіальній громаді (8 груп – 160 місць) 
та добудову закладу дошкільної освіти в 
Степанівській селищній територіальній громаді 
(1 група – 20 місць). 

З метою реалізації права кожної дитини на 
отримання якісної  дошкільної освіти, заклади 
дошкільної освіти області повинні бути 
забезпечені іграшками та ігровим обладнанням 
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 19.12.2017   № 1 633 «Про затвердження 
примірного переліку ігрового та навчально-
дидактичного обладнання для закладів 
дошкільної освіти». У 2020/2021 навчальному році 
цей показник становив 73,4%. 

Комп’ютерною технікою укомплектовано 249 
закладів дошкільної освіти, що становить 100%. Усі 
заклади дошкільної освіти мають власні вебсайти. 

Оснащення медичних кабінетів закладів 
дошкільної освіти відбувається  відповідно до 
спільного наказу Міністерства охорони здоров’я 
та Міністерства освіти України від 30.08.2005 
№ 432/496 «Про удосконалення організації медич-
ного обслуговування дітей у дошкільному  
навчальному закладі». Обласний показник щодо 
забезпечення медичних кабінетів необхідним 
обладнанням – 72,9% від потреби. 

Оснащення харчоблоків, забезпечення 
кухонним     і    столовим     посудом    відбувається  
відповідно до наказу Міністерства охорони 
здоров’я від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження 
Санітарного регламенту для дошкільних 
навчальних закладів». На кінець 2020/2021 
навчального року показник забезпечення 
кухонним посудом становив 92,1%, столовим – 
92,3% від потреби. Харчоблоки забезпечено 
сучасним обладнанням на 87,7%. 
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Найвищий показник середньої вартості харчування (гривень)   
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Харчування здійснюється як за кошти органів 
місцевого самоврядування, так і за батьківську 
плату. 

У закладах дошкільної освіти Буринської 
міської, Дубов’язівської селищної та Хмелівської 
сільської територіальних громад діти харчуються 
безкоштовно за рахунок коштів місцевих 
бюджетів, Комишанської сільської територіальної 
громади – 39% за рахунок коштів місцевих 

бюджетів, 61% – благодійна допомога приватного 
сільськогосподарського підприємства 
«Комишанське».  

Важливим при організації харчування дітей є 
дотримання норм харчування. Показник 
виконання норм харчування дітей у закладах 
дошкільної освіти у 2020 році в середньому по 
області становив 80,2%, у другому кварталі 2021 
року – 81,1%.   

Найнижчий показник середньої вартості харчування (гривень) 
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Показники здоров’я дітей залежать від 
правильної організації харчування в закладах 
дошкільної освіти. Основною умовою 

ефективного росту і розвитку дітей є 
збалансоване харчування.  

Найвищий показник виконання норм харчування (у відсотках) 
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Найнижчий показник виконання норм харчування (у відсотках)  
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У меню для дітей  недостатньо м’ясних, 
рибних, молочних продуктів, яєць, фруктів і соків.  

З метою врегулювання організації харчування 
дітей з огляду на принципи здорового 
харчування, приведення енергетичної цінності 
раціону, структури харчування до Норм 
фізіологічних потреб населення в основних 
харчових речовинах і енергії Уряд затвердив нові 
норми та порядок організації харчування в 
закладах освіти (постанова Кабінету Міністрів 
України від  24 березня 2021 р. № 305 «Про 
затвердження норм та Порядку організації 
харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку»), які 
впроваджуватимуться в закладах дошкільної 
освіти з 1 вересня 2021 року. 

У 2020/2021 навчальному році в закладах 
дошкільної освіти працювали 4 073 педагоги: 249 
завідувачів, 2 771 вихователь, 139 вихователів-
методистів, 369 музичних керівників, 190 
практичних психологів, 105 інструкторів із 
фізичної культури, 7 соціальних педагогів, 26 
керівників гуртків, 60 асистентів вихователів в 
інклюзивних групах, 126 логопедів, 26 учителів-
дефектологів, 3 тифлопедагоги, 2 олігофрено-
педагоги. 

Освітній рівень магістра мають 3 056 (75%) 
педагогів, освітній кваліфікаційний рівень 
бакалавра – 323 (7,9%), освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста – 671 (16,5%), 
загальну середню освіту – 23 (0,6%). Педагогічні 
звання «вихователь-методист» присвоєно 122 
педагогам, «старший вихователь» – 38. Мають 
кваліфікаційні категорії «Спеціаліст вищої  
категорії» – 537 педагогів, «Спеціаліст першої 
категорії» – 831, «Спеціаліст другої категорії» –  
716, «Спеціаліст» – 972.  

Одним із основних завдань забезпечення 
якісної дошкільної освіти є трансформування 
наукових ідей у педагогічну практику. У 2020/2021 

навчальному році педагоги закладів дошкільної 
освіти використовували у практичній діяльності, 
окрім традиційних методик розвитку та 
виховання дошкільників, більше ніж 50 
інноваційних  технологій. 

Забезпеченню своєчасного та повноцінного 
розвитку дитячої особистості з перших років 
життя сприяє впровадження в педагогічний 
процес закладів дошкільної освіти області 
сучасних експериментально апробованих 
освітніх технологій: мовленнєвого розвитку 
«Методика застосування коректурних таблиць у 
роботі з дітьми з метою формування 

мистецтво складання і розповідання захопливих  
історій»; «STREAM – освіта для дітей дошкільного 
віку»;«Мнемотехніка – технологія ефективного 
засвоєння інформації»; «PERSONA DOLLS» – засіб 
соціалізації дитини в сучасному закладі 
дошкільної освіти; «Технологія сприймання 
художніх творів у роботі з дітьми раннього віку»; 
«Стіни, стеля та підлога, які говорять»; 
«Нейробіка – гімнастика для мозку»; 
«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»; 
технології фізкультурно-оздоровчого спряму-
вання: оздоровча Суджок-технологія, інноваційна 
технологія фізкультурно-оздоровчого спряму-
вання «Школа розумного руху». 

Протягом 2020/2021 навчального року 
педагоги дошкільної освіти Сумщини брали 
активну участь у міжнародних і всеукраїнських 
проєктах. 

Відповідно до меморандуму про співпрацю у 
сфері дошкільної освіти між Міністерством освіти 
і науки України та міжнародною фундацією 
«Aflatoun International» (Нідерланди), з метою 
впровадження в освітньо-виховний процес 
закладів дошкільної освіти основ соціальної та 
фінансової освіти дітей дошкільного віку заклади 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
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послідовну роботу щодо інтеграції в освітній 
процес основ соціальної та фінансової 
грамотності дошкільників за програмою 
«Афлатот». Базові заклади дошкільної освіти 
напрацьовували навчально-методичне та 
дидактичне забезпечення, поповнювали розви-
вально-пізнавальне та ігрове середовище, 
обмінювалися досвідом упровадження програми, 
ділилися своїми напрацюваннями за програмою 
«Афлатот» серед закладів дошкільної освіти 
області. У 2020/2021 навчальному році 46 закладів 
дошкільної освіти області приєдналися до 
впровадження  програми. 

З метою реалізації Меморандуму про 
взаєморозуміння між Міністерством освіти і 
науки України та компанією The LEGO Foundation 
(проєкт «Сприяння освіті») щодо впровадження в 
освітній процес закладів дошкільної освіти 
ігрових і діяльнісних методів навчання з 2019 року 
десять закладів дошкільної освіти Сумської, 

громад беруть участь у вищезазначеному 
проекті. У 2020/2021 навчальному році для 
педагогів закладів дошкільної освіти області, 
учасників проєкту, проведено сім тренінгів-
навчань в онлайн-форматі.  

У 2020/2021 навчальному році з метою 
використання ігрових та діяльнісних методів 
навчання проведено чотири обласних LEGO – 
практикумів «Педагогіка гри у закладах 
дошкільної освіти».  Педагоги базових закладів 
узяли участь у Всеукраїнському фестивалі гри, 
навчання та натхнення «Play Fest» (The LEGO 
Foundation), реалізувавши проєкти за темою 
«Книга, що оживає». Заклади – учасники проєкту 
від Сумської області отримали дипломи 
фестивалю в таких номінаціях: Сумський 
дошкільний навчальний заклад (центр розвитку 
дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської міської 
ради – «Казкові  історії маленьких мрійників»; 
Сумський дошкільний навчальний заклад (центр 
розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської 
ради – «Історії  про найголовніше»; Сумський 
дошкільний навчальний заклад (центр розвитку 
дитини) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради – 
«Фантастичні  книгомандри»; Боромлянський 
дошкільний навчальний заклад «Пролісок» 
Боромлянської сільської ради – «Чарівний  світ 
казкових історій»; Роменський дошкільний 
навчальний заклад № 8 «Дзвіночок» Роменської 

міської ради – «Від  творців книг до творців 
майбутнього»; Недригайлівський дошкільний 
навчальний заклад «Барвінок» Недригайлівської 
селищної ради – «Магія, талант і наполегливість»; 
Центр розвитку дитини «Калинка» Охтирської 
міської ради – «Творці історій, що оживають»; 
дошкільний навчальний заклад «Берізка» 
Охтирської міської ради – «Дива, які ми 
творимо»; Охтирський  дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) «Сонечко» Охтирської 
міської ради – «Казки, що оживають»; 
Роменський дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) № 5 «Веселка» Роменської міської ради – 
«Талановиті  та натхненні». 

У 2020/2021 навчальному році в рамках 
інноваційного освітнього проєкту всеукраїн-
ського рівня за темою «Педагогічні умови 
становлення і розвитку особистості на ранніх 
етапах онтогенезу» (2019-2022 роки) 
продовжувала працювати обласна педагогічна 
студія «Педагогічні умови становлення і розвитку 
особистості на ранніх етапах онтогенезу», що 
дозволило ділитися власним досвідом роботи з 
педагогами закладів дошкільної освіти на 
обласному та всеукраїнському рівнях. У березні 
2021 року в онлайн-форматі проведено засідання 
студії з проблеми «Особливості організації 
особистісно зорієнтованого освітнього процесу в 
групах раннього віку».  

У червні 2021 року на Всеукраїнській науково-
практичній інтернет-конференції  «Освітній 
процес у закладах дошкільної освіти: сутність та 
інноваційний потенціал» досвід педагогів 
Сумської області представлено Вікторією 
Рагозіною, провідним науковим співробітником 
лабораторії дошкільної освіти і виховання 
Інституту проблем виховання Національної 
академії педагогічних наук України, кандидатом 
педагогічних наук, куратором проєкту в Сумській 
області з проблеми «Технологія сприймання 
художніх творів у роботі з дітьми раннього віку: 
успішний досвід закладів дошкільної освіти».  

В умовах освітньої реформи «Нова українська 
школа», що здійснюється Міністерством освіти і 
науки України, важливим завданням є 
забезпечення наступності між дошкільною та 
початковою ланками освіти. Саме таку функцію 
виконує освітня програма «Впевнений старт» для 
дітей старшого дошкільного віку, за якою у 
2020/2021 навчальному році працювало 69 
закладів дошкільної освіти області. Упроваджуючи 
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в практичну діяльність навчально-методичний 
комплект «Впевнений старт», педагоги області 
забезпечують сучасні підходи до організації 
освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. З 
метою ознайомлення та залучення до 
впровадження нової програми розвитку дітей 
молодшого дошкільного віку «Впевнений старт» 
для педагогів закладів дошкільної освіти області 
16-17 лютого 2021 року проведено у форматі 
онлайн науково-методичний  cемінар  «Впевнений 
старт: молодший дошкільний вік». 

У 46 закладах дошкільної освіти області 
впроваджується програма «STREAM-освіта або 
Стежинки у Всесвіт». З метою ознайомлення з 
досвідом її впровадження в березні 2021 року 
проведено обласний онлайн-семінар «STREAM-
освіта дошкільників в освітньому процесі закладу 
дошкільної освіти». 

З метою ознайомлення педагогів із сучасними 
підходами в організації освітнього процесу в 
закладах дошкільної освіти проведено обласні 
онлайн-семінари: «Упровадження технологій 
художньо-творчого розвитку в арт-освіті дітей 
дошкільного  віку» й «Арт-освіта дітей 
дошкільного віку  свобода, творчість, інтеграція»; 
обласні методичні етери «Методична служба – 
педагогу: коротко про освітні програми», «Освітнє 
середовище – значимий чинник модернізації 
освітнього процесу закладу дошкільної освіти», 
«Актуальні аспекти взаємодії з родинами 
вихованців в умовах осучаснення дошкільної 
освіти». 

У 2020/2021 навчальному році педагогічними 
працівниками закладів дошкільної освіти 
опановано новітні програми: Програму розвитку 
дитини від народження до шести/семи років «Я у 
Світі» – 234 заклади дошкільної освіти області; 
освітню програму «Впевнений старт» для дітей 
середнього дошкільного віку – 36 закладів; 
«Впевнений старт» для дітей молодшого 
дошкільного віку – 9 закладів; парціальну 
освітню  програму «Дошкільнятам – освіта для 
сталого розвитку» – 41 заклад; парціальну 
програму з розвитку соціальних навичок 
ефективної взаємодії дітей від 4 до 6 (7) років 
«Вчимося жити разом» – 21 заклад; Програму 
розвитку дитини від 2 до 6 років «Безмежний світ 
гри з LEGO» – 31 заклад. 

Поповнено цифрові кейси інтерактивними 
іграми, вправами, аудіо-казками, казками-
презентаціями, мультфільмами, літературними 

творами. 
Продовжується впровадження в закладах 

дошкільної освіти дистанційних технологій 
(Skype-, Zoom-платформи, взаємодія через 
ресурси Viber, WhatsApp, форуми, чати, 
вебсервіси, фейсбук, електронну пошту).  

Для педагогів розроблено рекомендації 
щодо цікавої та змістовної організації дозвілля 
дитини дошкільного віку, поради, лайфхаки, 
алгоритми. 

У 2020/2021 навчальному році педагоги 
закладів дошкільної освіти області взяли активну 
участь у всеукраїнських заходах і  конкурсах.  

На міжнародній виставці «Сучасні заклади 
освіти 2021» Сумський  дошкільний навчальний 
заклад (центр розвитку дитини)  № 36 
«Червоненька квіточка» нагороджено Почесною 
грамотою Національної академії педагогічних 
наук України за вагомий внесок у забезпечення 
сучасного розвитку національної освіти і науки та 
дипломом за активну участь і професійну 
презентацію освітніх і наукових досягнень; 
дипломом та срібною медаллю в номінації 
«Сучасна інклюзивна освіта: кращі практики, 
розробки і підготовка кадрів». 

На всеукраїнському вебінарі з національно-
патріотичного виховання «Україна – моя 
Батьківщина» 22 червня 2021 року з нагоди 30-
річчя незалежності України досвід роботи 
«Традиції плекати, душею розуміти у витоках 
мистецьких прадавні заповіти!» презентувала  
Світлана Бідна, вихователь Сумського 
дошкільного навчального закладу (центру 
розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської 
ради, член Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України формування 
мистецько-творчої компетентності дошкільників 
засобами декоративно-ужиткового мистецтва; 
досвід роботи «Кролевецький  рушник – 
джерело формування патріотичних почуттів у 
дошкільників» – Ірина Гончар, вихователь 
Кролевецького закладу  дошкільної освіти 
(центр розвитку  дитини) № 9 «Ромашка» 
Кролевецької міської ради. 

Протягом навчального року досвід роботи 
Шосткинського дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) № 1 «Дзвіночок» на 
всеукраїнських вебінарах презентувала 
вихователь-методист Наталія Шалда – «STREAM – 
освіта    дошкільників:     як      налаштуватися     на  
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результативну діяльність», «Як стимулювати 
мовленнєву активність дошкільнят», 
«Маляточко»: як зацікавити та підтримати 
інтерес у дітей раннього віку до освітньої 
діяльності», «Методична панорама перегляду 
освітніх заходів як засіб удосконалення 
професійної майстерності педагогів», «STREAM-
освіта дошкільників: міжпредметна інтеграція в 
освітній діяльності», «STREAM-освіта: як 
забезпечити активну пізнавальну діяльність 
дошкільників». 

У всеукраїнському фотоконкурсі, проведе-
ному фаховим журналом  «Дошкільне 
виховання», в номінаціях «Найкращий 
фотостенд – 2020»,  «Найкраща обкладинка – 
2020» перемогу здобув «Шосткинський 
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 
«Дзвіночок» Шосткинської міської ради. 

У всеукраїнському конкурсі «Стіни, стеля і 
підлога, які говорять», ініційованому 
вищезазначеним виданням, перемогу здобув 
Сумський дошкільний навчальний заклад (центр 
розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської 
міської ради. 

В обласному конкурсі на кращий Інтернет-
сайт закладу дошкільної освіти у 2021 році в 
номінації «Сайт закладу дошкільної освіти» 
перемогу здобув Сумський дошкільний 
навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 13 
«Купава» Сумської міської ради. 

У номінації «Сайт навчально-виховного 
комплексу: загальноосвітня  школа – дошкільний 
навчальний заклад» – Білопільський навчально-
виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад № 3 
Білопільської міської ради Сумського району.  

На обласному етапі фестивалю-огляду 
фахової майстерності педагогів закладів 
дошкільної освіти «Світ дошкілля» у 2021 році 
переможцями стали заклади дошкільної освіти  в  
чотирьох номінаціях:  
– «Медіаосвіта в сучасному освітньому процесі 

закладів дошкільної освіти» – Конотопський 
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
№ 7 «Золотий ключик» Конотопської міської 
ради;  

– «Практичні аспекти впровадження 
інклюзивної освіти в закладі дошкільної 
освіти» – Роменський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 5 «Веселка» Ромен-
ської міської ради; 

– «Інноваційний світ дошкілля» – Охтирський 
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
«Сонечко» Охтирської міської ради; 

– «Краща методична розробка» з досвіду 
роботи педагогічних працівників закладів 
дошкільної освіти» – Сумська спеціальна 
початкова школа № 31 Сумської міської ради. 
У період із 31.03.2021 до 21.05.2021 

Міністерство освіти і науки України спільно з 
Державною установою «Український інститут 
розвитку освіти» за участі авторського колективу 
розробників Базового компонента дошкільної 
освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) 
проводили навчання з метою підвищення 
методичного та практичного рівнів професійної 
компетентності педагогічних працівників закладів 
дошкільної освіти щодо впровадження 
оновленого стандарту. 

Від Сумської області брали участь: Ніна Ганжа, 
провідний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 
середньої освіти управління дошкільної, загальної 
середньої та інклюзивної освіти, позашкільної та 
виховної роботи Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації, Лариса 
Міщенко, методист з дошкільної освіти навчально-
методичного відділу  координації освітньої 
діяльності та професійного розвитку комуналь-
ного закладу Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, Віталія 
Самощенко, консультант центру професійного 
розвитку педагогічних працівників Глухівської 
міської ради, Леся Кривонос, вихователь-
методист Сумського закладу дошкільної освіти 
(ясла-садок) № 16 «Сонечко» (м. Суми). 

Результатом навчання є сертифікат тренера 
щодо подальшої імплемінтації оновленого 
Базового компонента дошкільної освіти з 
педагогічними працівниками закладів дошкільної 
освіти  області. 

Місцеві органи управління освітою мають 
сприяти збереженню та розширенню мережі 
закладів дошкільної освіти відповідно до потреб 
населення; спрямовувати свої зусилля щодо 
діяльності закладів дошкільної освіти на 
створення та забезпечення здорового, 
безпечного, комфортного середовища для всіх 
учасників освітнього процесу; продовжувати 
втілення принципу забезпечення наступності між 
дошкільною та початковою освітою в реалізації 
перспектив розвитку дитини. 
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БЛУЖАН Т. – методист з виховної роботи навчально-методичного відділу координації  
освітньої діяльності та професійного розвитку КЗ Сумський обласний  
інститут післядипломної педагогічної освіти  

БОРИСЕНКО О. – методист навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти та ЗНО КЗ Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти  

ГАНЖА Н. – провідний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної 
середньої та інклюзивної освіти, позашкільної та виховної роботи Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації  

ДАНЧУК А. – викладач    інформатики   державного   професійно-технічного    навчального   закладу    «Реутинський  
професійний аграрний ліцей», Кролевецький район Сумської області. 

КАРПУША В. – методист з фізики та астрономії навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та 
професійного розвитку КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

ЛЕВЕНЕЦЬ Н. – методист КЗ Сумський Палац дітей та юнацтва 

ЛИЧКО В. – викладач вищої категорії з математики відокремленого структурного підрозділу Роменський фаховий 
коледж Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»  

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 

ПАРЖНИЦЬКИЙ В. – кандидат педагогічних наук, начальник відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти 
державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

ПЕРЛИК В. – старший викладач  кафедри  педагогіки,  спеціальної  освіти  та  менеджменту  КЗ Сумський обласний  
інституту післядипломної педагогічної освіти 

ПОПОВ В. – методист з географії та економіки навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності 
та  професійного  розвитку   КЗ  Сумський   обласний   інститут   післядипломної  педагогічної  освіти 

САВЕНКО О. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпе-
чення освітньої діяльності професійної освіти відділу науково-методичного забезпечення професійної 
освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

СВЄТЛОВА Т. – методист з математики навчально-методичного відділу 
КЗ  Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

СЄРИХ Т. – методист КЗ Сумський Палац дітей та юнацтва 

СУДАРЕВА Г. – старший викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти  

ТРЕТЯКОВА О. – методист з історії, правознавства та курсів духовно-морального  спрямування навчально-методичного  
КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

ТУБАЛЬЦЕВА Т. – педагог-організатор (спеціаліст вищої категорії) комунальної установи Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 17, м. Суми,  Сумської області 

НАШІ АВТОРИ  


