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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю 

ПРО ПІДСУМКИ РОКУ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ОБЛАСТІ Й ПОДАЛЬШІ 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ УЧИТЕЛІВ  В ІНТЕРВ’Ю РЕКТОРА  

СУМСЬКОГО ОІППО ЮРІЯ НІКІТІНА 

Ю. НІКІТІН 

– Юрію Олександровичу, як Ви оцінюєте цей рік за 
результатами виконання планів післядиплом-
ної освіти області? 

– Ми маємо досить гарні показники роботи: у 2021 

році підвищення кваліфікації пройшли 11165 
слухачів. Сьогодні також здобувають освіту 144 

магістранти за різними формами навчання. 
Окрім того, на початку грудня у Міністерстві 
освіти і науки України відбувся захист 
результатів дослідно-експериментальної 
роботи за темою «Теоретико-методичні засади 
розвитку особистісно-професійної компетент-
ності педагога в системі післядипломної 
педагогічної освіти» за квітень 2017 року – 
грудень 2021 року. Науково-методична комісія 
Науково-методичної ради Міністерства 
відзначила високий рівень підготовки звіту з 
наукової теми. Отже, колектив СОІППО доклав 
усіх зусиль до виконання задач, покладених на 
заклад Міністерством освіти України, 
Департаментом освіти і науки Сумської 

Сумською обласною радою.  
– У якому форматі триває робота щодо переходу 

на наступний рівень реформування загальної 
середньої освіти? 

– Концепція «Нова українська школа» – основний 
вектор нашої роботи на сьогодні. Ми мобільно 
реагуємо та намагаємося швидко й ефективно 
виконувати освітні запити суспільства. 

Протягом жовтня-грудня 2021 року на базі 
інституту наші тренери-педагоги підвищили 
кваліфікацію понад 5200 педагогів у 191 
навчальній групі. Вчителів закладів загальної 
середньої освіти, які забезпечують реалізацію 
Державного стандарту початкової освіти, 
навчаючи учнів 1-х класів, 489 педагогів і понад 
4700 педагогів, які забезпечуватимуть 
реалізацію нового Державного стандарту 
базової середньої освіти у 5 класі у 2022-

2023 н.р. До освітнього процесу у жовтні-
листопаді 2021 року були залучені 17 тренерів і 
27 тренерів-педагогів. 

– Який формат роботи методичної служби 
відповідно до нових реалій? 

– Працівниками методичного відділу було 
проведено понад 80 методичних порадників, 
на яких розглядалися і управлінські питання, і 
питання основних завдань учителів початкових 
класів у формуванні нової української школи, 
впровадження формувального оцінювання в 
початкових класах, оцінювання результатів 
навчання учнів третіх і четвертих класів, 
індивідуальна освітня траєкторія учня; 
особливостей реалізації 4-х змістових ліній в 
освітньому процесі та багато інших. 

Окрім того, організовано роботу обласних 
творчих груп: заступників директорів із 
навчально-виховної роботи, учителів історії, 
учителів фізики, учителів початкових класів,  
учителів англійської мови.  Також  організовано 
та проведено авторські творчі майстерні: 
«Навчально-методичні засади реалізації змісту 
загальної мистецької освіти», «Упровадження 
компетентнісного підходу в процесі підготовки 
учнів до ЗНО з математики в 2019 році», 
«Біологічна освіта в сучасній українській школі», 
«Інноваційні технології викладання “Мистецт-
ва” у контексті вимог нової української школи», 
«Реалізація принципів громадянської освіти в 
умовах нової української школи: виклики та 
перспективи», «Актуальні питання викладання 
хімії в 11 класі за оновленою програмою щодо 
підвищення рівня сформованості предметної 
компетентності».  

З метою оперативного ознайомлення 
педагогів області з новими розробками 
проведено обласний методичний воркшоп, 
який 2021 року пройшов за трьома напрямами: 
«Компетентність – невід’ємна вимога НУШ», 
«Інтеграція – поєднання змісту різних наук, 
дисциплін, предметів», «Змістові лінії – наскрізні 
вектори навчання в НУШ». Отже,  діяльність 
методичного відділу охопила всі предмети та 
вектори післядипломної роботи загалом.  
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– Які форми інноваційної освітньої роботи  
використовує інститут, окрім  звичних для 
педагогів курсів підвищення кваліфікації? 

– Ми значно розширили спектр робочих форматів. 
Це понад 150 обласних методичних заходів на 
рік, серед яких семінари (науково-методичні, 
навчально-практичні, у формі нарад, 
марафонів, стартапів, он-лайн навчань, кейс-
стаді, студій, вебінарів), методичні порадники, 
дидактико-педагогічні колоквіуми, творчі 
групи, школи професійного зростання 
(педагогічної майстерності, молодого 
управлінця, молодого вчителя). Разом з тим 
розширили й географію співробітництва,  
здійснюємо наукові дослідження у співпраці з 
закладами вищої освіти Казахстану, Грузії та 
Польщі. Науково-педагогічні працівники 
активно співпрацюють із закладами-
партнерами з питань реалізації угод щодо 
проведення спільних міжнародних науково-
практичних конференцій і підготовки 
матеріалів до збірників наукових праць і  
наукових журналів. 

– Чи є  практичні результати міжнародної 
співпраці? 

– Звичайно, вважаю найбільш корисним укладання 
авторського договору про передачу прав на 
використання навчального дистанційного курсу 
«Додатки Google в освітній діяльності», термін дії 
якого закінчиться 2024 року. Окрім того, плідною 
є співпраця з нашими партнерами з Естонії  в 
рамках реалізації українсько-естонського 
освітнього проєкту «Міксіке в Україні». Цього року 

за нашої координації 234 заклади освіти області 
взяли в ньому участь. 

– В умовах карантинних обмежень освіта 
повністю перейшла в режим он-лайн роботи. 
Які новації впроваджує інститут щодо 
забезпечення ефективного навчання педагогів? 

– Всі заплановані заходи відбулися шляхом 
організації освітнього процесу із 
використанням технологій дистанційного 
навчання у застосунку  MICROSOFT TEAMS.  

Ми намагаємося і надалі розвивати 
Інтренет-ресурси, робити їх ефективними та 
доступними. Так, сайт закладу soippo.edu.ua за 
результатами Міжнародного рейтингу 
Webometrics, опублікованими у липні 2021 
року, увійшов до ста кращих ресурсів вищої 
освіти України, посівши 53 позицію. Запущений 
і постійно оновлюється інституційний 
репозитарій, що розміщений за адресою 
http://ir.soippo.edu.ua/. 

Бібліотека інституту постійно оновлює 
бібліографічні списки за тематичними 
блоками, ознайомлюючи з надходженнями 
педагогів області. 

– Щоб хотіли побажати колективу на порозі 
нового року? 

– Продовжувати у такому ж темпі: напрацьовувати 
та розвиватись, посилювати ефективність 
роботи, створювати конкурентне середовище 
освіти та розвитку для педагогів області. 

– Дякую за розмову! 
– Навзаєм і до нових зустрічей на сторінках 

«Освіти Сумщини»! 

Спілкувалась Ганна Панасюра  

http://ir.soippo.edu.ua/
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МОНІТОРИН Г І  ЗНО  

ЗНО-2021 В ЦИФРАХ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУМЩИНИ 

О. ОСТАПЕНКО  

Протягом останніх п’яти років Сумська 
область посідає одне з провідних місць в Україні 
за підсумками проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання. Так, у 2021 році за 
показником середнього балу зовнішнього 
незалежного оцінювання Сумська область у 
загальному рейтингу областей посіла третє місце. 

Аналіз статистичних даних Українського 
центру оцінювання якості освіти засвідчив, що 
переважна більшість випускників закладів 
загальної середньої освіти у 2021 році показали 
глибокі знання та високий рівень підготовки до 
проходження зовнішнього оцінювання. Це 
дозволило області за більшістю показників 
посісти провідні позиції в предметних 
всеукраїнських рейтингах, що свідчить про 
належний рівень конкурентоспроможності наших 
випускників. 

Найкращі результати Сумська область серед 
інших регіонів України показала з географії, 
української мови, хімії, увійшовши в рейтингу до 
трійки кращих за всіма показниками ЗНО.  

Друге рейтингове місце Сумська область має 
за відсотком учнів, які подолали пороговий бал 
«склав/не склав»  з української мови та 
літератури,  історії України, біології; третє – з 
української мови, географії, хімії, англійської 
мови, німецької мови; четверте – з математики. 

Порівняно з минулим роком, зменшилася  
кількість учнів, які не подолали пороговий бал з 
української мови і літератури, а з біології – утричі; 
з географії показник не змінився. Збільшився 
показник за даним критерієм (до 1%) з історії 
України, англійської мови, хімії, фізики, а з 
математики – майже утричі.  

 

Динаміка результатів учнів ЗЗСО, які не подолали поріг  
«склав/не склав», у %, місце у всеукраїнському рейтингу.  
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За критерієм 160 балів і вище результати 
області з усіх предметів вище середнього 
показника по Україні, окрім англійської мови. У 
трійку регіональних лідерів за цим критерієм 
область увійшла завдяки результатам з української 
мови та літератури, української мови, географії, 
хімії, німецької мови. 

Кількість учнів, які отримали 160 балів і вище, 
збільшилася з біології, географії, фізики, хімії. Але, 
з української мови та літератури, англійської мови, 
історії України, математики вона стала меншою.  

Однак низькими залишаються результати (за 
рейтинговим місцем) Сумської області з 
англійської мови за відсотком учнів, які отримали 
160 балів і вище (15 місце) та середнім балом 
(12 місце). Разом із тим за показником «склав/не 
склав» місце області у трійці кращих (3 місце). 

Цього року 8 рейтингове місце область посіла 
за показником «160 балів і більше» з біології. Але 
саме із цього предмету в 2021 році зменшилася 
кількість учнів, які не подолали поріг, майже 
утричі. 

Динаміка результатів учнів ЗЗСО, які отримали 160 балів і більше, 
 у %, місце у всеукраїнському рейтингу. 

Проаналізувавши регіональний аспект, 
можемо визначити територіальні громади, де 
успішність складання зовнішнього незалежного 
оцінювання є високою одночасно за декількома 
предметами: у Роменській територіальній громаді 
найвищою є результативність складання 
випускниками закладів загальної середньої освіти 
української мови, історії України, англійської мови, 
біології, в Сумській  математики, англійської мови, 
біології, фізики та хімії. 

Одночасно з п’яти предметів кращими стали 
учні Путивльської міської територіальної громади, 
а саме з української мови, математики, історії 
України, англійської мови, географії. Зокрема, 
Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 імені Радіка Руднєва Путивльської міської ради 
ввійшла у ТОП-10 міських закладів загальної 
середньої освіти за обласним рейтингом 

результатів. Більше половини учнів закладів 
загальної середньої освіти Свеської територіальної 
громади отримали високі тестові бали з 
української мови, математики, історії України, 
біології, географії.  

Серед сільських територіальних громад 
найбільших успіхів досягли випускники Синівської 
територіальної громади, які отримали високі 
результати за виконання сертифікаційних робіт з 
української мови, математики та біології.  

За результатами ЗНО-2021 низьку 
успішність за декількома предметами як за 
критерієм «склав/не склав», так і за «160 балів і 
більше», продемонстрували випускники закладів 
загальної середньої освіти Білопільської, 
Ворожбянської міських,  Степанівської та 
Хотінської селищних територіальних громад. 
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За регіональними показниками успішності 
складання зовнішнього незалежного оцінювання 
на 160 балів і вище з української мови та 
літератури, математики й англійської мови 
визначається індекс конкурентоспроможності 
регіону. Так, у 2021 році найбільше випускників, які 

отримали 160 балів і вище з української мови та 
літератури, у Путивльській, Роменській, Свеській, 

у Путивльській, Свеській, Синівській, Сумській, 
Шосткинській територіальних громадах; з 
англійської мови – у Липоводолинській, Путивль-
ській, Роменській, Сумській територіальних 
громадах. 
Аналіз результатів зовнішнього незалежного 
оцінювання випускників закладів загальної 
середньої освіти дає підстави стверджувати, що в 
області є ефективні заклади освіти, які кожного 
року дають освітній продукт – конкурентоспро-
можного випускника, який і є показником якості 
освітнього середовища. До таких закладів 
належать: 
• Сумська класична гімназія, яка увійшла за 

всеукраїнським рейтингом у ТОП-200 шкіл із 
семи предметів: українська мова, математика, 
англійська мова, географія, біологія, фізика, 
хімія;  

• комунальна установа «Сумська гімназія № 1», 
м. Суми (з предметів українська мова і 
література, біологія, фізика, хімія); 

• комунальна установа «Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 17», м. Суми (з предметів 
українська мова та література, математика, 
біологія); 

• комунальна установа «Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 9», м. Суми (з предметів 
українська мова та література, математика, 
географія). 

Безперечно, на високі результати зовнішнього 
незалежного оцінювання впливає не тільки 
самостійна систематична робота випускника, 
робота над собою не один рік, а й рівень 
викладання конкретного предмету, гарний добір 
вчителів у закладі. 

В області є педагоги, що  за останні п’ять років 
мають двох і більше учнів, які отримали за 
результатами зовнішнього незалежного оціню-
вання 200 балів. Це вчителі Сумської класичної 
гімназії (Шаповалова Світлана Григорівна, 
Панченко Тетяна Іванівна), комунальної установи 
«Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 1 
імені Стрельченка» (Басала Тетяна Миколаївна), 
комунальної організації (установи, закладу) 
«Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа I-III ступенів-ліцей 
Шосткинської міської ради» (Передрій Жанна 
Миколаївна).  
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О. БОРИСЕНКО  

Максимальний результат отримали 15 
учасників, із яких 14 – це випускники старшої 
школи закладів загальної середньої освіти: п’ять – 
з математики (2 учні Сумської класичної гімназії, 1 
учень Сумської гімназії № 1, 2 учні Шосткинського 
навчально-виховного комплексу: спеціалізованої 
школи I-II ступенів-ліцею); п’ять – з біології (по 
одному учню із Сумської гімназії № 1, Сумської 
спеціалізованої школи I-III ступенів № 2 імені 
Д.Косаренка, Сумської загальноосвітньої школи I-
III ступенів № 15 імені Д.Турбіна, Конотопської 
гімназії, Конотопської спеціалізованої школи I-III 
ступенів № 3), два – з англійської мови (по одному 
учню з Сумської класичної гімназії, Сумської 

гімназії № 1), один – з історії України (учень 
Роменської спеціалізованої загальноосвітньої 
школи I-III ступенів № 1  імені П.І. Калнишев-
ського), один – з географії (учень Конотопської 
гімназії). Порівняно із минулим роком кількість 
майже удвічі більша (2020 – 8). 

Цього року випускниця Сумської гімназії № 1 
Ірина Наталуха отримала 200 балів за ЗНО з 
математики й англійської мови.  

Отже, аналіз результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання 2021 року в цілому 
засвідчив тенденцію стабільності й ефективності 
системи освіти у Сумській області.  

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ЗНО  

В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Підготовки старшокласників до зовнішнього 
незалежного оцінювання є процесом складним і 
ресурсозатратним не лише з точки зору 
матеріальних витрат, а й за затратами часу, сил, 
енергії як самих випускників, так їхніх батьків і 
педагогів. У зв’язку з цим завданням  закладу 
освіти  є створення умов для рівного доступу 
кожного учня до якісних освітніх послуг, 
спрямування освітнього процесу в школі на 
оптимізацію підготовки випускників до 
зовнішнього незалежного оцінювання.  

Зважаючи на актуальність теми, протягом 
декількох років Сумським обласним інститутом 
післядипломної педагогічної освіти проводиться 
моніторингове дослідження стану організації 
підготовки учнів до зовнішнього незалежного 
оцінювання в закладах загальної середньої 
освіти. У цьому дослідженні беруть участь різні 
категорії респондентів: заступники директорів 

шкіл, учителі, випускники 11-х класів.  
На думку більшості опитаних педагогів, 

зовнішнє незалежне оцінювання є важливим 
етапом у житті кожного випускника та  дієвим 
засобом об’єктивного оцінювання навчальних 
досягнень випускників, якості їхньої підготовки 
до подальшого навчання в закладах вищої освіти.  

Як вважають опитані педагоги, запорукою 
успішного складання учнями ЗНО є рівень 
сформованості в учнів предметної (змістовної) 
компетентності, інформаційна обізнаність і 
психологічна готовність до участі у зовнішньому 
оцінюванні. Окрім того, педагоги виділяють 
об’єктивні фактори, які суттєво впливають на 
готовність учнів до складання ЗНО: мотивацію, 
наявність необхідних знань, організовану роботу 
учителів-предметників, обізнаність із процедурою 
проведення зовнішнього оцінювання. 
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Основні фактори, що впливають на готовність учнів до ЗНО  
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Організована робота вчителів-предметників

Наявність необхідних знань в учнів

Мотивація учня

Саме мотивація, на думку опитаних 
педагогічних працівників, є тим чинником, який 
найважче формується, проте суттєво визначає 
рівень готовності учнів до складання ЗНО, 
допомагає підвищити їхню відповідальність, 
сприяє  активному навчанню. Серед стимулюючих 
мотивів учнів педагоги назвали бажання вступити 
до омріяного закладу вищої освіти, можливість 
стати фахівцем у певній галузі, прагнення 
отримати престижну високооплачувану роботу, 
перспектива підвищити матеріальні статки 
родини. 

На важливості організованої роботи 
наголошують 62% педагогів, проте цей фактор 
близько третини учителів, які працюють у 
закладах освіти сільської місцевості, вважають 

недостатньо суттєвим, натомість вважаючи, що 
наявність необхідних знань є результатом не 
стільки роботи педагогів, скільки сферою 
відповідальності самих учнів та їхніх батьків. 

Слід зауважити, що 70% заступників директорів 
і вчителів зазначили, що підготовка до 
зовнішнього оцінювання є процедурою 
відокремленою за змістом від навчальних 
програм старшої школи. Тому робота закладу з 
підготовки учнів до ЗНО має бути спрямована на 
організацію регулярного та системного 
повторення, роботу учнів із тестовими 
завданнями (у тому числі із завданнями 
сертифікаційних робіт попередніх років), 
інформаційно-роз’яснювальну роботу із 
старшокласниками та їхніми батьками. 

Найбільш ефективні напрями діяльності закладів освіти з підготовки учнів до ЗНО  
(за відповідями вчителів) 
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Як показало опитування вчителів, 64% з них 
вважають одним із засобів ефективної підготовки 
учнів до ЗНО широке інформування учнів і батьків 
про процедуру й організацію зовнішнього 
незалежного оцінювання, програми підготовки 
випускників до ЗНО, успішність учнів щодо 
предметів тестування.  

Учні зазначають, що найчастіше необхідну 
інформацію щодо ЗНО вони отримують на 
класних годинах або вивчають самостійно, 
користуючись сайтами Українського центру 
оцінювання якості освіти та регіонального центру 
оцінювання, інформацією зі шкільних сайтів, 
куточків ЗНО. Лише 17 % опитаних респондентів 
зазначили, що в школах, де вони навчаються, 
проводять тематичні батьківські збори, зустрічі з 
представниками закладів вищої освіти. 

Невелика кількість (18%) опитаних учителів-
предметників відзначають необхідність 
проведення в закладах психологічних тренінгів із 
учнями старшої школи. При цьому біля чверті 
опитаних учнів побоюються, що надмірна 
стомлюваність і відчуття страху, невпевненості та 
схвильованості можуть суттєво вплинути на 
результати тестування. Тому на етапі підготовки 
до тестування їм необхідно навчитися правильно 
планувати самопідготовку, організовувати 
відпочинок, чергувати різні види навчальної 
діяльності тощо. 

Серед основних знань і навичок, які, на думку 
педагогів, найбільш необхідні для проходження 
ЗНО, є засвоєння учнями програмового 
матеріалу. Проте, як показує результативність 
складання ЗНО з найбільш обираних предметів, 
знання матеріалу шкільної програми не завжди 
дає змогу отримати високі бали тестування. 
Отже, перед закладами загальної середньої 
освіти постає необхідність використання 
варіативної складової для організації підготовки 
учнів до зовнішнього оцінювання, про що 
зазначили 64% заступників директорів. Так, у 
більшості (60%) закладів надаються додаткові 
години для вивчення окремих предметів, у 40% 
шкіл організовані курси за вибором або 
факультативи, проводяться групові та 
індивідуальні заняття.   

Учителі старшої школи зазначають, що одним 
із засобів підвищення якості підготовки учнів до 
ЗНО є участь випускників у предметних шкільних 
олімпіадах, навчання в Малій академії наук, 

участь у конкурсах-захистах наукових проектів. 
Це не лише сприяє формуванню предметних 
компетенцій, а й формує навички розподілу часу, 
навчає поводженню в стресових ситуаціях, 
розвиває уміння застосовувати набуті знання в 
нестандартних ситуаціях. 

Для покращення рівня знань учнів із 
початковим рівнем успішності учителі проводять 
індивідуальні заняття (31%), групові консультації 
(18%), пропонують для виконання індивідуальні 
завдання  58% учителів-предметників.  

Значну увагу вчителі досліджених закладів 
(81%) приділяють відпрацюванню навичок 
виконання завдань у тестовій формі. Близько 
половини педагогів пропонують учням 
виконувати завдання у вигляді тестів на кожному 
уроці; 84% – систематично опрацьовують зі своїми 
учнями завдання ЗНО попередніх років, 
розв’язують завдання сертифікаційних робіт 
пробного оцінювання. 

Реалією сьогодення є дистанційне навчання. 
Використання Інтернет-ресурсів, соціальних 
мереж нині стало невід’ємною складовою 
самопідготовки старшокласників. Учителі 
старшої школи регулярно ознайомлюють учнів з 
Інтернет-ресурсами, які допоможуть їм 
покращити рівень своєї підготовки до 
зовнішнього оцінювання. Із цією метою Інтернет 
використовують близько 70% одинадцятиклас-
ників міських та 43 % учнів сільських закладів 
загальної середньої освіти. Найбільшою 
популярністю в учнів користуються такі  Інтернет-

54 37

Era.com (7 %). Найчастіше з метою  підготовки 
до ЗНО до Інтернет-джерел звертаються учні 
міських закладів (близько 80% опитаних), тоді як 
відповідний відсоток учнів сільських закладів 
загальної середньої освіти не перевищує 50%. 

Як вважають опитані заступники директорів 
закладів загальної середньої освіти, успішність 
складання ЗНО учнями залежить від професійної 
майстерності учителів-предметників. Учителі 
закладів загальної освіти, які брали участь у 
дослідженні, систематично підвищують власний 
фаховий рівень. На початку кожного навчального 
року на педагогічних радах ними аналізуються 
результати зовнішнього оцінювання поперед-
нього навчального року та складається план 
заходів на наступний рік. Систематично 
проводяться засідання методичних предметних  
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об’єднань із удосконалення методики підготовки 
учнів до ЗНО, використання інноваційних 
технологій для підвищення результативності 
зовнішнього оцінювання. Вчителі долучаються до 
проведення інших методичних заходів: «круглих 
столів», педагогічних практикумів, висвітлюють 
питання організації підготовки учнів до ЗНО у 
власних блогах, на сайтах закладів загальної 
середньої освіти.  

Звертає на себе увагу той факт, що опитані 
вчителі не завжди поділяють думку представників 
адміністрації досліджених закладів і вважають, що 
залежності між кваліфікацією вчителя та якістю 
підготовки учнів до зовнішнього оцінювання 
немає. Натомість, провідним фактором успішного 
складання ЗНО старшокласниками  педагоги 
вважають здатність учнів до організації 
ефективної самопідготовки та сумлінне ставлення 
до виконання домашніх завдань. 

Чинники підвищення результативності складання ЗНО 
 (за відповідями вчителів) 

10%

18%

39%

82%

89%

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

Відвідування підготовчих курсів

у закладах вищої освіти

Заняття з репетитором

Проведення предметних

факультативів та гуртків

Сумлінне ставлення учнів до

виконання домашніх завдань

Самопідготовка учнів

Із думкою опитаних учителів погоджуються 
близько половини (52%) учнів, проте тільки 17% 
старшокласників зазначили, що їм у повній мірі 
вистачає організованого повторення на уроках, 
лише 11% повідомили про відвідування 
підготовчих курсів у закладах вищої освіти, 54% 
вказали на недостатній рівень своєї підготовки з 
окремих навчальних дисциплін.  

Слід відзначити, що значна кількість випускників 
пов’язує свої надії  на успішне складання ЗНО з 
допомогою репетиторів. Про відвідування  занять 
з репетиторами повідомили від 54% до 65% 
старшокласників міських закладів освіти та 
близько чверті випускників селищних і сільських 
шкіл.  

Незважаючи на зазначене вище, переважна 
більшість (88%) опитаних випускників завдячують 
своїми знаннями саме вчителям тих закладів, у 
яких навчаються. Про організовану підготовку в 
закладах  до ЗНО повідомили 96% випускників. 
Третина опитаних зазначили, що підготовка 

здійснюється з окремих предметів тестування; 
48% повідомили, що готуються до ЗНО в закладах, 
де навчаються,  систематично та з усіх навчальних 
дисциплін. 

Отже, проведений моніторинг показав, що 
організована підготовка учнів до зовнішнього 
незалежного оцінювання проводиться у всіх 
досліджених закладах освіти. Її ефективність 
залежить від багатьох факторів: цілеспрямованої 
роботи закладів загальної середньої освіти, 
наполегливої праці вчителів та учнів. 
Упровадження в роботу старшої школи принципів 
організації навчання Нової української школи, 
налагодження ефективної співпраці між усіма 
учасниками освітнього процесу, використання 
інноваційних методів навчання та організації 
процесу оволодіння основами наук розкриває 
нові перспективи щодо підвищення якості 
підготовки учнів старшої школи до успішного 
складання зовнішнього незалежного оцінювання. 
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О. БОРИСЕНКО  

ЗНО З МАТЕМАТИКИ В РІК МАТЕМАТИКИ 

Результати міжнародного порівняльного 
дослідження PISA виявили низку проблем, які 
стосуються якості математичної освіти в Україні. 
Зважаючи на необхідність підвищення рівня 
математичної компетентності учнів, Указом 
Президента України № 51/2020 минулий 2020-2021 

навчальний рік був визначений роком 
математичної освіти. Відповідно до цього 
документа, Кабінетом Міністрів України був 
опублікований план заходів, у якому визначено 
одинадцять напрямів роботи з популяризації 
математики та природничих дисциплін до 2025 
року.  

З метою забезпечення рівного доступу 
школярів до якісної математичної освіти в Україні 
було проведено організаційно-методичні заходи, 
спрямовані на забезпечення сучасного рівня 
навчання математики, покращення якості 
навчально-методичного забезпечення, підви-
щення мотивації здобувачів освіти з успішного 
оволодіння математичними знаннями та 
навичками тощо. 

До участі та проведення відповідних заходів 
долучилися і педагоги Сумщини. Так, у Сумському 
обласному інституті післядипломної педагогічної 
освіти було проведено обласні семінари з 
упровадження STEM-освіти на уроках 
математики; з питань використання завдань 
математичного конкурсу «Кенгуру» для 
підготовки учнів до дослідження PISA та ЗНО з 
математики; формування математичної 
грамотності учнів закладів загальної середньої 
освіти.  

Організаційно-методичні аспекти роботи з 
учнями в контексті підготовки до ЗНО з 
математики в 2021 році були висвітлені в 
методичному пораднику методистом із 

математики навчально-методичного відділу 
координації освітньої діяльності та професійного 
розвитку Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти  Т.В. Свєтло-
вою. 

Значну увагу в області було приділено 
організації дистанційного та змішаного навчання 
на уроках математики, зокрема це стало темою 
обласної педагогічної студії. В межах обласних 
науково-педагогічних семінарів опрацьовані 
питання формування на уроках математики 
дослідницької компетентності та медіаграмот-
ності учнів. 

Одним із напрямів реалізації Указу 
Президента стало запровадження з 2021 року 
обов’язкового зовнішнього незалежного 
оцінювання з математики для здобувачів повної 
загальної середньої освіти.  

Як наразі відомо, на пункти тестування для 
складання ЗНО з математики цьогоріч з’явилося 
понад 244 тисяч осіб, серед яких 220502 учасника 
є здобувачами повної загальної середньої освіти 
в 2021 році.  

У Сумській області математику складало 6 170 

осіб, з яких 60,3% – випускники 11-х класів 
закладів загальної середньої освіти.  

Близько чверті (24,7%) випускників закладів 
загальної середньої освіти в Україні не змогли 
подолати пороговий бал з математики та 
набрати за виконання сертифікаційної роботи 
принаймні 10 балів із 67 можливих.  

Аналіз результатів ЗНО з математики за 
останні чотири роки показав, що кількість 
випускників 11-х класів за критерієм «склав/ не 
склав» поступово зменшувалась, проте стрімко 
зросла в 2021 році (рисунок 1).   
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Рисунок 1. Динаміка результатів учнів, які не склали ЗНО з математики. 

Таку ж тенденцію можна прослідкувати за 
результатами зовнішнього оцінювання учнів 
закладів загальної середньої освіти Сумської 
області, проте її позиція у всеукраїнському 
рейтингу, як і раніше, залишилася високою та 
відповідає четвертому місцю (середній показник  
по Україні – 24,7%; Сумська область – 20,3%).  

Інакше виглядають результати з математики 
випускників 11-х класів, які отримали на 
зовнішньому оцінюванні з математики понад 160 

балів. Цього року середній показник по Україні за 
цим критерієм становить 23%, при цьому для 
Сумської області він є вищим (25,9%) та відповідає 
четвертому місцю всеукраїнського рейтингу. 
Порівнюючи цей результат з результатами 
останніх років, можна констатувати зменшення 
частки випускників, які отримали 160 балів і вище 
як у цілому в Україні, так і в Сумській області 
зокрема (рисунок 2).   
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Рисунок 2. Динаміка результатів учнів, які  склали  
ЗНО з математики на 160 балів і вище. 
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Динаміка зміни кількості випускників, які 
склали тестування з математики на 160 балів і 
вище, для середніх показників по Україні та 
результатів Сумської області є аналогічною. 
Проте наша область (за відповідним критерієм) 
чотири роки поспіль продовжує входити до 
п’ятірки найкращих.  

Досить вагомим критерієм оцінювання 
результатів учнів 11-х класів є середній бал за 

виконання сертифікаційної роботи. На відміну від 
попередніх показників, декілька років поспіль 
Сумська область показує відносно стабільні 
результати. У 2021 році  середній бал з 
математики для випускників закладів загальної 
середньої освіти Сумщини становив 144,4 бали. 
Цей показник є вищим за середній по Україні та 
відповідає третьому місцю всеукраїнського 
рейтингу (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Показники середнього балу ЗНО з математики.  

Підсумки зовнішнього оцінювання з 
математики мають об’єктивні причини. На 
думку вітчизняних фахівців у галузі освіти, 
основними факторами, які вплинули на 
загальний результат ЗНО з математики, є 
введення обов’язкового зовнішнього оціню-
вання з математики, що збільшило кількість 
учнів із низькою успішністю; ускладнення 
структури тесту; розширення переліку 
спеціальностей, на які (при вступі до закладів 
вищої освіти) необхідний відповідний 
сертифікат.  

Як уважають учителі, отримати бажаний 
результат учням завадили: зменшення (до 3-х 
годин на тиждень) кількості годин з математики 
в непрофільних класах, відсутність в учнів 
самодисципліни щодо участі у дистанційному 

навчанні, недостатня готовність учителів щодо 
його реалізації. 

Окрім зазначеного вище, науковці 
констатують «старіння» педагогічного складу 
учителів математики та дефіцит кадрового 
забезпечення предметів природничо-
математичного циклу. 

Певною мірою згадані проблеми властиві й 
для Сумської області, проте, як було зазначено 
вище, результативність ЗНО з математики за 
усіма критеріями є вищою за загально-
державну.  

Зовнішнє незалежне оцінювання з 
математики у 2021 році складали 3 723 

випускники закладів загальної середньої освіти 
Сумської області: 3057 осіб (82,1%) з міських, 378 
осіб (10,2%) – селищних і 288 учнів (7,7%) з 
сільських територіальних громад (рисунок 4).  
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Міські ТГ Селищні ТГ Сільські ТГ

Рисунок 4. Кількісний розподіл учасників ЗНО-2021 з математики  
за типами територіальних громад, %. 

Найбільшою групою осіб, які складали ЗНО з 
математики, є випускниками міських шкіл 
обласного значення. За кількістю учнів, які 
отримали понад 160 балів, найвищі показники 
мають заклади обласного центру, де більше 
третини (35,3%) випускників отримали даний 
результат. У Шостці та Лебедині відповідний 
показник також є досить високим, а кількість 
випускників, які не подолали поріг «склав/ не 
склав» у цих містах, дорівнює 15,6% та 18,0% 

відповідно.  
Найменший відсоток випускників, які 

отримали понад 160 балів у містах Глухів (24,6%) і 
Конотоп (26,5%). Кількість осіб, які отримали 160 
балів і більше, зросла у Конотопі, Охтирці, Ромнах 
і залишилася майже без змін у Лебедині.  

Серед міських територіальних громад слід 
відзначити Сумську та Путивльську. Вони мають 
найменшу кількість випускників, які не склали 
тестування, та найбільшу кількість учнів, які склали 
тестування з результатом більше 160 балів (35,0% 

та 34,7% відповідно).  
Аналіз результатів ЗНО за критерієм «склав/не 

склав» виявив, що найгірше математику склали 
випускники Ворожбянської (47,6%), Буринської 

(36,8%) та Білопільської (35,6%) міських 
територіальних громад. Значна кількість 
випускників, які не подолали поріг «склав/ не 
склав», також у Середино-Будській і 
Тростянецькій громадах.  

Серед селищних територіальних громад за 
критерієм 160 балів і вище найкращим є результат 
Свеської громади, оскільки 45% випускників 11-х 
класів отримали за виконання сертифікаційної 
роботи з математики від 160 до 200 балів та 
показали  найкращий колективний результат  в 
області. Результати випускників інших селищних 
ЗЗСО за зазначеним  критерієм є нижчими, адже 
менше чверті випускників отримали на ЗНО з 
математики більше 160 балів за наявності 
високого відсотку тих осіб, які не склали 
тестування.  

Найнижчі результати зовнішнього 
незалежного оцінювання з математики отримали 
випускники сільських територіальних громад, де 
не подолали поріг «склав/не склав»  близько 
третини учнів. Не склали тестування більше 
половини випускників Боромлянської (62,5%) та 
Вільшанської (75%) громад.  Високий відсоток  
несклавших  математику  у  Миропільській,  
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Березівській  і  Комишанській  громадах. 
Слід зазначити, що в 7 із 20 сільських громад 

випускники, які отримали більше 160 балів, 
відсутні, в 6 – кількість таких учнів не перевищує 
10%; в решті громад кількість осіб, які не склали 
тестування та тих, хто отримав понад 160 балів, є 
приблизно однаковою.  

Найнижчий рівень підготовки з математики 
показали випускники Степанівської загальноосвіт-
ньої школи I-III ступенів Степанівської селищної 
ради Сумського району, де не склали тестування 
83,3% осіб, Уланівського навчально-виховного 
комплексу: загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів, 
дошкільного навчального закладу «Джерельце» 
Есманьської селищної ради Шосткинського району 
(75%), Вільшанської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів Вільшанської сільської ради Роменського 
району (75%), Голубівської загальноосвітньої школа 
І-ІІІ ступенів Садівської сільської ради Сумського 
району (66,7%). 

Високими за показником «160 балів і вище» є 
результати ЗНО учнів Сумської класичної гімназії 

(72,2%), Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№17 (69,2%), Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів №9 (68,4%), Шосткинського навчально-
виховного комплексу: спеціалізованої школи І-ІІ 
ступенів-ліцею (53,3%),  Путивльської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені 
Г.Я. Базими  (53,3%). 

Найвищі результати (200 балів) із математики у 
2021 році отримали п’ятеро одинадцятикласників 
області: 2 учні Сумської класичної гімназії (учитель 
Шаповалова С.Г), 1 учень Сумської гімназії №1 
(учитель Лиман Н.Ф.), 2 учні Шосткинського 
навчально-виховного комплексу: спеціалізованої 
школи І-ІІ ступенів-ліцею (учитель Передрій Ж.М.). 

Отже, можна констатувати, що, незважаючи на 
досить низькі показники складання ЗНО з 
математики в Україні та низку об’єктивних причин, 
що вплинули на отримані результати, випускники 
Сумщини гідно представили область у 
всеукраїнському рейтингу результатів, увійшовши 
до Топ-5 кращих областей. 

НУШ  

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

О. КОНОНЕНКО 

Будьте самі шукачами, дослідниками.  
Не буде вогника у вас – вам ніколи 

не запалити його в інших. 
В. Сухомлинський 

Освіта ХХІ століття дедалі більше орієнтована 
на інтелектуальний і творчий потенціал 
особистості. Тому завданням сучасної школи є 
розвиток особистості кожного учня, формування 
його компетентностей. Важливою складовою 
формування комунікативної та літературної 
компетентностей є розвиток творчих здібностей 
школярів. Саме вони забезпечують реалізацію 
чотирьох змістових ліній літературної освіти: 
емоційно-ціннісної, культурологічної, літературо-
знавчої та компаративної. 

Думка про те, що уроки літератури 
відрізняються з-поміж усіх інших навчальних 

предметів загальноосвітньої школи, не потребує 
доказів. Література виконує головну роль у 
формуванні світогляду, характеру й особистісних 
якостей, естетичних смаків учнів. Високе 
мистецтво слова допомагає читачам усіх вікових 
груп пізнати великий і складний світ, себе в ньому, 
осмислити людські стосунки та знайти шлях до 
«царства» Краси й Істини. 

Метою сучасного уроку вже є не 
нагромадження знань, а пошукова діяльність, 
спрямована на формування умінь і навичок щодо 
орієнтації в інформаційному просторі. У полі зору 
педагога-словесника мусить лишатися вирішення  
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проблеми навчання й виховання учнів, проблеми, 
як допомогти дитині осягнути насамперед саму 
себе, відчути радість від свого розуму, емоцій, 
своєї неповторності, а відтак відповідні відчуття, 
що дають можливість спілкування зі словесними 
шедеврами.  

Предмет «Зарубіжна література» дає неабиякі 
можливості для формування ключових 
компетентностей, спрямованих на розвиток 
особистості. Адже кращі зразки світової 
літератури, - це дуже багатий матеріал для аналізу 
різноманітних життєвих моделей поведінки, 
людських характерів, почуттів. А для формування 
конкурентоспроможної особистості, яка творчо та 
креативно підходить до будь-яких викликів, шукає 
нестандартні рішення, розв’язує нестандартно 
проблеми і, як наслідок, здатна до активної 
життєвої позиції, знання літератури – неоціненний 
досвід для розвитку ключових компетентностей 
здобувачів освіти.  

Саме ініціативність і підприємливість сприяють 
формуванню активної, успішної, конкуренто-
спроможної особистості. Тому сучасний урок 
літератури має бути, насамперед, компетентніс-
ним, сприяти формуванню ініціативності та 
підприємливості.  

Роль учителя зарубіжної літератури в сучасній 
українській школі – бути партнером, лідером, 
ініціатором створення цікавих проєктів, 
організатором справжньої команди однодумців із 
учнів, батьків, колег, громадськості. Школярі 
вчаться партнерству, лідерству, когнітивній 
гнучкості, корпоративній етиці, виробляють у собі 
навичку планувати своє життя, співпрацювати, 
приймати рішення, бути цілеспрямованими, 
відповідальними за свої вчинки.  

Найважливішим засобом розвитку особис-
тості, її життєвої компетентності є діяльність. 
Навчити і виховати можна лише в дії. Урок 
зарубіжної літератури – це співтворчість учителя й 
учня, діяльність яких  ґрунтується на взаємодії та 
діалозі. Література, як жоден інший навчальний 
предмет, формує критичне мислення, вміння 
аналізу й інтерпретації, навички роботи з 
інформацією. Створення ситуації успіху, 
сприятливих умов для повноцінної діяльності 
кожної дитини – основна мета вчителя, що є 
підґрунтям інноваційних технологій навчання. 

Проєктна технологія, яка широко 
використовується на уроках, створює умови для 
творчого саморозвитку та самореалізації учнів, 

формує необхідні життєві компетенції. Учень 
активно включається в спільну творчу діяльність, 
відчуваючи себе рівноправним учасником діалогу, 
а вчителька допомагає, пояснює й оцінює. Учень, 
працюючи над проєктом, проходить такі етапи: 
планування, аналіз, синтез, активна діяльність. 
Вона виражена у створенні власних презентацій, 
буктрейлерів, проєктів, які учні представляють під 
час проведення уроку. Завдяки проєктному 
методу навчання учні усвідомлюють всю 
технологію розв’язання завдань – від окресленої 
проблеми до здобуття результату. Так досягається 
зв’язок теоретичних знань із практичними 
вміннями. 

Надзвичайно перспективною на уроках є 
технологія веб-квесту, зорієнтована на розвиток 
пізнавальної та пошукової діяльності учнів. 
Інноваційні технології дають змогу скласти 
індивідуальний навчальний маршрут кожного 
учня, сприяють інтересам дитини у досягненні 
необхідного освітнього результату у вивченні 
зарубіжної літератури та формуванні особистості.  

Під час підготовки до уроку не слід забувати 
про інтернет-технології, які дедалі більше 
входять у наше життя. Для дітей комп’ютер став 
невід’ємною складовою життя: ігри, мультфільми, 
різноманітні картинки, соціальні мережі… Дитина 

джерело інформації, яку діти вбирають, немов 
губки. 

Глобальна мережа Інтернет відкриває реальні 
можливості повсякденного співробітництва й 
спілкування вчителів, батьків та учнів різних 
закладів освіти. З огляду на це всі фахівці освіти 
мають володіти знаннями про принципи пошуку й 
обміну інформацією у мережі. Одним із шляхів 
розвитку сучасної освіти є створення умов для 
постійного навчання педагогів нових форм 
спілкування та самоосвіти. 

Сьогодні вчителі, формуючи певні 
компетентності у своїх учнів, мають враховувати 
думку фахівців у галузі ринку праці, що визначають 
напрямки профорієнтаційної роботи з 
випускниками. 

Визначивши орієнтир на входження до 
єдиного простору Європи, Україна здійснює 
модернізацію освітньої діяльності в контексті 
європейських вимог. Дедалі активніше 
впроваджується нова освітня стратегія, 
спрямована на розвиток творчої особистості. 

Національна доктрина розвитку освіти України  
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зазначає, що випускник середньої школи має бути 
готовим до нових суспільних відносин, соціально 
захищеним і загартованим, готовим до зустрічі з 
труднощами в умовах конкурентної діяльності, 
здатним до саморозвитку й самовдосконалення.  

Кожного дня ми неодноразово зустрічаємо в 
оголошеннях, на банерах, у транспорті графічні 
піксельні (QR) коди. Вони можуть стати 
змістовним доповненням до уроків. 

матричний код (двомірний штрих-код), 
розроблений і представлений японською 
компанією «Denso-Wave» у 1994 році. Основна 
перевага QR-коду – це легке розпізнавання 
сканувальним обладнанням (зокрема фотокаме-
рою мобільного телефона), що дає можливість 
використання у навчально-виховному процесі. 

Із залученням QR-кодів можна зашифрувати й 
отримати швидкий доступ фактично до будь-якої 
інформації у мережі Інтернет: відео на YouTube, 
певної геолокації на Google картах, e-mail, 
посилання на сторінку профілю в соціальних 
мережах, аудіофайл, книгу тощо. Після 
сканування QR-кодів школярі можуть потрапляти 
на онлайн-екскурсії та віртуальні виставки, а 
також отримувати тестові завдання на свій 
смартфон. 

Доречно впроваджувати у свою практику 
опитування за технологією Plickers. Основу 
складають мобільний додаток, сайт і 
роздруковані картки з QR-кодами. Кожній дитині 
видається по одній картці. Перевагами Plickers є: 
необхідність лише одного смартфона (у вчителя); 
учні працюють із особистими картками; школярі 
не користуються власними гаджетами, що часто 
відволікає їх від навчального процесу; швидкість 
опитування. 

Інновація означає зміну діяльності вчителя й 
учнів на уроці, яка має забезпечити позитивні 
результати. Вибір інноваційних стратегій – це 
завжди вибір цікавих прийомів і методів.  

Учні дуже вимогливі до вчителя. Потрібно бути 
у тренді, бути педагогом, який відповідає запитам 
сучасних школярів. Кожен урок – це творча 
співпраця, яка пробуджує у вчителя та учнів 
бажання мислити і творити, досліджувати й 
аналізувати, самовдосконалюватися та досягати 
успіху. 

Сучасне життя змінюється дуже швидко. 
Напевно, одна з професій, фахівці якої мають 

змінюватися одночасно з нею, – це професія 
вчителя. Адже кожне покоління має справу з 
новими досягненнями, проблемами й турботами. 
І першими, хто вказує стежку в іноді 
незрозумілому, а деколи й ворожому для 
школяра світі, є вчителі. Необхідно крокувати в 
ногу з часом, бути професійно компетентними. 

Усі ці методи та стратегії допомагають 
розвивати в учнів креативність, інноваційність, 
здатність ризикувати, а також планувати кроки, 
які допоможуть досягти окреслених цілей. А 
вчити втілювати свої задуми в життя  і є 
учительською місією. 

Вдало обрані вчителем (відповідно до рівня 
підготовки дітей, їхніх здібностей тощо) методи 
роботи мають великий потенціал, реалізація 
якого створює оптимальні умови для формування 
ключових компетентностей учнів, здатних 
ефективно адаптуватися в складних сучасних 
умовах. 

Інтерактивні технології кооперативного 
навчання: 
 робота в парах; 
 ротаційні (змінювані) трійки; 
 «Два – чотири - всі разом»; 
 «Карусель»; 
 робота в малих групах; 
 «Акваріум»; 
 «Коло ідей». 

Робота в парах  
Технологія сприяє розвитку навичок 

спілкування, вміння висловлюватися, критичного 
мислення, вміння переконувати й вести дискусію. 
Під час роботи в парах можна швидко виконати 
вправи, які за інших умов потребують тривалого 
часу. 

Ротаційні (змінювані) трійки  
Технологія сприяє активному, ґрунтовному 

аналізу й обговоренню нового матеріалу з метою 
його осмислення, закріплення та засвоєння. 

«Два – чотири - всі разом»  
Цю технологію застосовують:  

• для обговорення будь-якої гострої проблеми з 
діаметрально протилежних позицій;  

• для збирання інформації з певної теми;  
• для інтенсивної перевірки обсягу й глибини 

наявних знань;  
• для розвитку вміння аргументувати свою 

позицію.  
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«Карусель» 
Ця технологія застосовується: 

•для обговорення будь-якої гострої 
проблеми з діаметрально протилежних 
позицій; 

•для збирання інформації з якої-небудь 
теми; 

•для інтенсивної перевірки обсягу й 
глибини наявних знань; 

•для розвитку вмінь аргументувати свою 
позицію. 

Робота в малих групах  
Роботу в групах варто використовувати для 

розв’язання складних проблем, що потребують 
«колективного розуму». 

Метод «Акваріум» – варіант кооперативного 
навчання, що є формою діяльності учнів у малих 
групах, ефективний для розвитку навичок 
спілкування, вдосконалення уміння дискутувати й 
аргументувати свою думку. Може бути 
запропонований тільки за умови, що учні вже 
мають сформовані навички групової роботи. 

«Коло ідей» 
Метою технології є вирішення гострих 

суперечливих питань, створення переліку ідей і 
залучення всіх до обговорення проблеми. 

Технологію застосовують, коли всі групи 
мають виконувати одне й те саме завдання з 
кількох питань, які групи представлять по черзі. 

Технології колективно-групового навчання:  
 обговорення проблеми в загальному колі;  
 «Мікрофон»;  
 «Незакінчені речення»;  
 «Мозковий штурм»;  

 «Ажурна пилка»;  
 «Навчаючи – учусь»;  
 аналіз ситуації;  
 розв'язання проблем;  
 «Дерево рішень». 

Обговорення проблеми в загальному колі  
Цю технологію застосовують, як правило, в 

комбінації з іншими, її метою є прояснення 
певних положень, привернення уваги учнів до 
складних або проблемних питань у навчальному 
матеріалі, актуалізація опорних знань. 

Технологія «Мікрофон» дає кожному 
можливість сказати щось швидко, по черзі, 
відповідаючи на запитання або висловлюючи 
свою думку чи позицію. 

Технологія «Незакінчені речення» дає змогу 

вільніше висловлюватися щодо запропонованих 
тем, відпрацьовувати вміння говорити стисло, 
але по суті й переконливо. 

«Мозковий штурм» 
Це ефективний метод колективного 

обговорення, пошук рішень, що спонукає 
учасників виявляти свою уяву і творчість шляхом 
вільного висловлення думок усіх учасників, 
допомагає знаходити кілька рішень із конкретної 
теми. 

«Навчаючи – учусь» 
Використання цього методу дає загальну 

картину понять і фактів, які необхідно вивчити на 
уроці, а також викликає певні запитання та 
підвищує інтерес до навчання. 

Метод «Ажурна пилка» («Мозаїка», «Джиг-
со»). Цю технологію можна використати в 
процесі вивчення поточної теми. Обговорення 
певної теми має проходити  серед учнів, які 
сидять колом. Вони є «рибками в «акваріумі». 
Решта учнів сидить за спинами «рибок», уважно 
слухає і робить помітки. Після публічного 
виконання завдання група займає свої робочі 
місця, а учні класу обговорюють хід дискусії 
виступаючих. Потім після цього в «акваріумі» 
місце займає інша група. 

Аналіз ситуації 
Ця технологія вчить учнів ставити запитання, 

відрізняти факти від думок, виявляти важливі та 
другорядні обставини, аналізувати та приймати 
рішення. 

Розв'язання проблем 
Мета застосування такої технології – навчити 

учнів самостійно розв'язувати проблеми й 
ухвалювати колективне рішення. 

«Дерево рішень» 
Технологія «Дерево рішень» допомагає 

проаналізувати та краще зрозуміти механізми 
прийняття складних рішень. 

Метод «Шести капелюхів».  В основу методу 
«Шести капелюхів», заснованого британським 
психологом Е. де Боно, покладено  ідею 
паралельного конструктивного мислення, при 
якому різні точки зору не стикаються, а 
співіснують.  

Білий капелюх – інформація. Учень надає 
загальну інформацію про образ.  

Жовтий капелюх – логічний позитив. Учень 
досліджує позитивні сторони образу. 

Чорний капелюх – критика. Учень досліджує 
негативні сторони образу. 
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Технології ситуативного моделювання: 
 симуляції; 
 громадські слухання; 
 розігрування ситуації за ролями. 

Симуляції або імітаційні ігри 
Симуляції – це створені вчителем  таких 

ситуацій, коли учні копіюють у спрощеному 
вигляді процедури, пов'язані з діяльністю 
суспільних інститутів, які існують у житті. 
Симуляція дає учням змогу глибоко вжитися в 
проблему, зрозуміти її з середини. 

Розігрування ситуації за ролями (рольова гра, 
імітація) 

Мета розігрування ситуації в ролях – 
визначити особисте ставлення до конкретної 
життєвої ситуації, набути досвіду поведінки в 
подібній ситуації методом гри, виконання ролі, 
близької до реальної життєвої ситуації. Вона 
допомагає навчитися через досвід і почуття. 

Рольова гра імітує реальність шляхом 
«проживання ситуації у ролі», яка вам дісталася, 
та дає можливість діяти «як насправді». Ви 
можете поводитись і розігрувати свою роль, 
моделюючи свою реальну поведінку, коли це 
ситуації, в яких ви вже побували. 

Технології опрацювання дискусійних питань: 
 «Метод прес»; 
 «Займи позицію»; 
 «Зміни позицію»; 
 «Неперервна шкала думок»; 
 дискусія; 
 метод «Ток-шоу»; 
 дебати. 

«Метод прес»  використовується на будь-
якому етапі уроку:  
• учні висловлюють свою думку: «Я вважаю...»; 
• пояснюють причину такої точки зору: «Тому 

що...»;  
• наводять приклад додаткових аргументів на 

підтримку своєї позиції: «Наприклад...»;  
• узагальнюють, формують висновки: «Отже...».  

«Займи позицію» 
Ця технологія допоможе з'ясувати, які позиції 

й думки можуть існувати щодо спірного питання. 
Кожному надають можливість висловитися, 
продемонструвати різні думки щодо теми, 
обґрунтувати свою позицію, знайти і висловити 
найпереконливіші аргументи, порівняти їх з 
аргументами інших. 

Цей метод корисний на початку роботи з 

дискусійними питаннями та проблемами. 
«Зміни позицію» 
Ця технологія подібна до технології «Займи 

позицію». Вона також дає можливість обговорити 
дискусійні питання за участю всіх учнів. Метод 
допомагає стати на бік іншої людини, розвивати 
навички аргументації, активного слухання тощо. 

«Неперервна шкала думок» 
Ця технологія є однією з форм обговорення 

дискусійних питань, метою якої є розвиток в учнів 
навичок прийняття особистого рішення та 
вдосконалення вміння аргументувати свою 
думку. 

Дискусія 
Дискусія – це широке публічне обговорення 

якогось спірного питання. Вона є важливим 
засобом пізнавальної діяльності, сприяє розвитку 
критичного мислення учнів, дає можливість 
визначити свою позицію, формує навички 
аргументації й обстоювання своєї думки, 
поглиблює знання з обговорюваної проблеми. 

Метод «Ток-шоу». Метою такої форми роботи 
є отримання навичок публічного виступу та 
дискутування. Учитель на такому уроці є ведучим 
на ток-шоу. Ця форма роботи допоможе вам 
навчитися брати участь у загальних дискусіях, 
висловлювати та захищати власну позицію. 

Дебати – складний спосіб обговорення 
дискусійних проблем. У дебатах поділ на 
протилежні табори набуває найбільшої гостроти, 
оскільки учням необхідно довго готуватися й 
публічно обґрунтовувати правильність своєї 
позиції. Кожна група має переконати опонентів і 
схилити їх до думки змінити свою позицію. Однак 
можна поставити й інше завдання – спільно 
розв'язати поставлену проблему. У такому разі 
учні повинні будуть, висловивши свою позицію, 
уважно вислухати опонентів, щоб знайти точки 
дотику. Важливо, аби учасники дебатів не 
переносили емоції одне на одного, а спілкувалися 
спокійно. 

Для успішного й комфортного навчання 
пропонуємо деякі інноваційні прийоми. 

«Читання за ілюстрацією» спонукає учнів до 
вдумливого читання. Потрібно добрати ілюстрації 
до уривків твору, акцентувати увагу на 
найважливіших і найцікавіших моментах для 
обговорення (портрет, пейзаж, інтер’єр, художні 
деталі). Це допомагає під час аналітичної роботи з 
текстом. 
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«Передбачення за заголовком». Під час 
використання такого прийому школярі 
розвивають свої вміння прогнозувати зміст 
тексту. Також таке завдання мотивує їх до 
прочитання твору, адже цікаво, чи справдяться 
їхні прогнози. Можна подати назву твору мовою 
оригіналу (якщо діти вивчають її в школі),  
запропонувати побути перекладачем та віднайти 
власний варіант перекладу назви.  

Кроссенс – асоціативна головоломка нового 
покоління. Слово «кроссенс» означає «перетин 
значень» і придумане за аналогією зі словом 
«кросворд», яке в перекладі з англійської мови 
означає «перетин слів».  

Цей вид головоломки винайшли зарубіжні 
педагоги у 2002 році. Ідея належить письменнику, 
педагогу і математику С. Федіну та доктору 
педагогічних наук, філософу і художнику 
В. Бусленку. Ідея кроссенса проста, як і все 
геніальне. Це асоціативний ланцюжок із дев’яти 
картинок. 

Зображення розташовують так, що кожна 
картинка має зв’язок із попередньою та 
наступною, а центральна поєднує за змістом зразу 
декілька зображень. Завдання того, хто розгадує 
кроссенс, – знайти асоціативний зв’язок між 
сусідніми (тобто тими, що мають спільний бік) 
картинками. 

Зазвичай потрібно встановити зв’язки по 
периметру між квадратами 1-2, 2-3, 3-4,4-5, 5-6, 6-7, 7

-8, 8-9 тощо. Основне завдання – пояснити 
кроссенс, скласти розповідь – асоціативний 
ланцюжок, пов’язавши зображення. Дев’ять 
зображень розставлені таким чином, що кожна 
картинка має зв’язок із попередньою та 
наступною, а центральна об’єднує за змістом 
одразу декілька. Зв’язки можуть бути і  
поверхневими, і глибинними, але в будь-якому 
разі це чудова вправа для розвитку логічного і 
творчого мислення.  

Мета  використання кроссенса: 
• перевірка домашнього завдання (за 

допомогою кроссенса розповісти про матеріал 
минулого уроку, функція опорної образної 
схеми); 

• формулювання теми уроку, постановка мети 
уроку (знайдіть зв'язок між зображеннями,  

визначте тему уроку; визначте хід роботи);  
• розкриття інформаційного блоку теми, пошук 

проблеми (види, причини, риси, наслідки чого-
небудь в образах і символах); 

• узагальнення матеріалу, закріплення (кроссенс 
складається із зображень, які з'являлися у ході 
уроку на різних етапах, учні по ним 
узагальнюють матеріал і роблять висновок); 

• організація групової роботи (складання 
кроссенса на задану тему із запропонованих 
зображень, порівняння кроссенсів груп); 

• творче домашнє завдання (складання 
кроссенса у друкованому або електронному 
вигляді на задану тему); 

• побудова структури уроку (дев'ять елементів 
кроссенса можуть містити в собі послідовне 
відображення структури уроку з ім'ям, метою 
або проблемою в середині). 
Фанфік, або фенфік (від англ. Fan – шанувальник 
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 і fiction – художня література) – текст (або 
літературний твір), у якому використано ідеї, 
сюжет, персонажі оригінального твору 
(літературного чи кінематографічного). Фанфік 
може бути продовженням, передісторією, 
пародією, «альтернативним всесвітом», 
кросовером («переплетінням» кількох творів) 
тощо. 

У шкільній практиці доречно використовувати 
такі жанри фанфіку. 

Екшен, екшн – фанфіки з динамічним сюжетом, 
у якому стосункам між персонажами приділено 
небагато уваги. 

Альтернативні реальності:  автор створює 
неіснуючий ні в реальності, ні в канонічному творі 
всесвіт, зберігаючи при цьому героїв з канону. 

Гумор – гумористичний фанфік. 
Пародія  – комічне або сатиричне наслідування 

оригінального твору. 
POV (Point of view) – розповідь від першої 

особи. 
Смарм – фанфік, у якому герої розуміють 

важливість дружби. 
Фанфіки можна класифікувати за розміром. 
Максі – дуже великий фанфік (приблизно від 70 

машинописних сторінок). 
Міді – фанфік середнього розміру (приблизно 

від 20 до 70 машинописних сторінок). 
Міні – маленький фанфік (від 1 до 20 

машинописних сторінок). 
Драббл – коротка історія на 100 слів, яка має 

підтекст та/або несподіваний кінець. 
Віньєтка – дуже коротка історія, котра 

включає якусь одну думку (опис почуттів, 
внутрішній монолог тощо). 

До фанфіків застосовують і звичайні 
літературні терміни: 
– дилогія – серія з двох фанфіків, зазвичай максі; 

– трилогія – серія із трьох фафіків; 
– сиквел – продовження, де змальовано, що 

трапилося з героями після закінчення іншого 
тексту; 

– приквел – опис подій, які сталися з героями до 
подій певного тексту.  
Фанфік дає великі можливості як учням, так і 

вчителям. 
Для учнів фанфік – це: 

 простір для фантазії; 
 розвиває творчі здібності; 
 потребує самостійної роботи у виборі тем, 

образів; 
 навчає вміння лаконічно висловлюватися; 
 формує інтерес, бажання розвиватися, бачити 

свої успіхи; 
 підвищує самооцінку, надає можливість 

побачити свої здібності, розвиває впевненість 
у собі. 
Для вчителя жанр фанфіку:  

 дозволяє перевірити рівень сприйняття твору 
школярем; 

 допомагає побачити діалог письменника й 
учня; 

 дає можливість розкрити творчі можливості 
дітей; 

 зміст твору, що вивчають, краще засвоюється 
завдяки поєднанню творчої уяви учня з 
позитивними емоціями під час створення 
власного оригінального твору. 
Сучасне життя змінюється дуже швидко. 

Кожне покоління має справу з новими 
досягненнями, проблемами й турботами. І 
першими, хто вказує стежку в іноді зрозумілому, а 
деколи й ворожому для школяра світі, є вчителі. 
Тому вчитель має крокувати в ногу з часом, бути 
професійно компетентними, вміло використо-
вувати інноваційні методи навчання. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ  

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ  

К. ДІХНІЧ  

Основне стратегічне завдання сучасної школи – 
забезпечити ефективний освітній процес, 
навчання й виховання, духовне збагачення 
здобувачів освіти, розвиток їхньої активності, 
таланту, креативних здібностей. У центрі уваги 
Нової     української     школи    має     бути     творча  
особистість, головними якостями якої є 
духовність, інтелектуальність, конкуренто-
спроможність. Тому глобальні завдання націлені 
на перебудову закладів загальної середньої 
освіти як структурно, так і якісно. Передумовою 
такого успіху будь-якого закладу освіти є 
визначення сучасних підходів до навчання в 
умовах Нової української школи. 

Проблемі визначення сучасних підходів до 
навчання в умовах Нової української школи 
присвячено достатньо багато уваги, але їхня 
систематизація і створення єдиної моделі 
реалізації таких підходів є новим напрямком 
дослідження.  

Особливості науково-методичного забезпе-
чення процесу реформування загальної середньої 
освіти через призму ідей Нової української школи 
вивчаються В. Вишківською та О. Шикиринською 
[3]. Необхідність застосування педагогами 
різноманітних інноваційних методів, прийомів, 
форм роботи у освітньому процесі доводить 
О. Боровець [2]. Висвітленню форм навчально-
виховної роботи в Новій українській школі на 
прикладі ігрових технологій навчання присвячені 
праці Ю. Пузан [5]. Наукові розвідки щодо 
застосування геймізації з метою підвищення 
мотивації молодших школярів на уроках 
початкової школи належать Ю. Блудовій та 
О. Ільїній [1]. У працях Ю. Зубцової [4] йде мова 
про застосування підходу «навчання через гру», 
що сприяє формуванню ключових 
компетентностей і наскрізних вмінь, є засобом 
забезпечення як теоретичної, так і практичної 
підготовки.  

Погоджуємося з думкою О. Семеног та 
К. Шамунової [6], що в умовах поширення в 

Україні вірусу COVID-19 проявилася недостатня 
обізнаність педагогами щодо сучасних цифрових 
засобів навчання, низька мотивація щодо їх 
використання, недостатня забезпеченість 
початкових класів необхідними комп’ютерним та 
цифровим обладнанням [6].  

Дистанційне навчання є комплексом 
технологій, які забезпечують: а) передачу учням 
необхідного     обсягу      навчального     матеріалу;  
б) можливість інтерактивної взаємодії учасників 
освітнього процесу; в) можливість самостійної 
роботи учнів у процесі навчання. Вважаємо, що 
саме самостійна навчальна діяльність молодшого 
школяра є основою дистанційного навчання. 
Виникає необхідність у гнучкішій системі освіти, 
що дасть можливість отримувати нові когнітивні 
знання в будь-якому місці та в будь-який час. 

Дидактичну модель дистанційного навчання 
вбачаємо у сукупності освітніх та інформаційних 
технологій. При цьому інформаційні технології 
виступають у ролі нових інтерактивних засобів 
навчання, що володіють широким спектром 
дидактичних переваг і змінюють звичні методи, 
форму та зміст навчання в умовах Нової 
української школи. Розглядаючи різні способи 
організації дистанційного навчання, завжди 
можна побачити ефективний освітній процес, у 
якому було б реалізовані диференційовані форми 
та методи навчання, якісний контроль знань, 
індивідуальний підхід у навчанні. Дистанційна 
освіта сьогодні потребує уточнення та 
конкретизації багатьох позицій. 

Методичні підходи до дистанційного навчання 
спираються на педагогічні та технологічні вимоги 
до інформаційного середовища, що забезпечує 
інформаційну діяльність і взаємодію учасників. До 
основних дистанційних освітніх технологій 
відносимо: кейс-технології; телекомунікаційні 
технології; технології, що використовують 
інтегроване освітнє середовище, Інтернет-
технології.  
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від таких факторів, як взаємодія учасників 
освітнього процесу, використовувані педагогічні 
технології, ефективність методичних матеріалів, 
забезпечення навчальними матеріалами учнів. 

На нашу думку, ефективність системи 
дистанційного навчання залежатиме не тільки від 
програмного забезпечення, а й від якості 
розроблених інтерактивних електронних 
навчально-методичних комплексів. Про це 
говорять багато педагогів-практиків у своїх 
роботах і пропонують навчальні методики, їхня 
думка є надзвичайно цінною.  

Отже, ми спробували схарактеризувати 
сучасні підходи до навчання в умовах Нової 
української школи, зокрема сучасні методичні 
підходи до організації дистанційного навчання. 
Уточнено організацію системи дистанційного 
навчання. Такий короткий аналіз, зазначеної нами 
проблеми дає змогу концентрувати увагу на 
використанні сучасних підходів до навчання 
здобувачів початкової освіти в умовах 
дистанційного навчання. 
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ДОШКІ ЛЬНА ОСВІТА  

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ  
ТЕХНОЛОГІЙ У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ  

Н. ПОДДЯЧА 

Постановка проблеми.  Особистісно рієнто-
ваний підхід у дошкільній освіті передбачає 
впровадження нових педагогічних технологій 
та ефективних форм взаємодії з дитиною, 
вимагає від педагога високої професійної 
компетентності й особистісної зрілості. Тому 

сучасному дошкільному навчальному закладу 
потрібен перш за все вихователь, який визнає 
унікальність особистості дитини, є 
підготовленим до роботи за технологіями 
особистісно орієнтованої освіти.  
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Сучасні інноваційні технології є досить 
різноманітними. Серед  них важливе місце 
посідають технології з розвитку пам’яті, творчого 
та критичного мислення, мовлення та базових 
компетентностей відповідно до пріоритетів, 
визначених сучасною дошкільною освітою 
(Базовий компонент дошкільної освіти (нова 
редакція) 2021 р.) [1]. У зв’язку з цим актуальним 
стає необхідність ефективне застосування 
технологічних методів і прийомів, які є більш 
результативними  у розвитку дітей дошкільного 
віку.  

Одним із таких засобів є робота з 
коректурними таблицями й інтелектуальними 
картами за авторською технологією доктора 
педагогічних наук Н. Гавриш. 

Аналіз останніх публікацій. Інноваційні процеси 
в дошкільній освіті обґрунтовували у своїх 
дослідженнях О. Кононко, К. Крутій та ін.. 

Впровадження педагогічних технологій в 
дошкільному закладі стало об’єктом дослідження 
таких науковців-практиків, як І. Дичківська, 
Л. Фесюкова та ін. 

Проблема оптимізації пізнавальної активності 
дітей дошкільного віку з метою забезпечення 
розвитку активного мислення й мовлення постійно 
знаходиться в полі зору психологів, педагогів, 
психолінгвістів (А. Богуш, Н. Гавриш, О. Дяченко, 
Д. Ельконін, Л. Калмиков, В. Кoтирло, К. Крутій та 
ін.). 

Питання щодо формування пізнавальної 
активності у дошкільників з’ясовували 
І. Литвиненко, С. Ладивір, Л. Мар’яненко, Т. Ткачук 
та ін.. 

Зокрема розвиток пізнавальних, інтелектуаль-
них, мовленнєвих навичок, математичних умінь, 
уміння орієнтуватися у просторі за допомогою 
предметних коректурних таблиць активно 
досліджують Н. Гавриш, К. Крутій.  

У роботі з дошкільниками коректурні таблиці 
застосовуються не лише для формування уваги та 
спостережливості, а й для розвитку пізнавальних, 
інтелектуальних, мовленнєвих навичок, 
математичних умінь, уміння орієнтуватися у 
просторі тощо [2, с. 61]. 

Коректурні таблиці розроблені у вигляді 
інформаційно-ігрового поля з різною кількістю 
клітинок (від 9 до 25), заповнених предметними 
картинками (цифрами або буквами; цифрами і 
буквами; символами чи знаками, геометричними 

фігурами). Картинки добирають за змістом 
тематично. Тематична палітра коректурних 
таблиць може бути досить широкою. Вона майже 
не змінюється в різних вікових групах, 
розширюється лише змістове наповнення та 
урізноманітнюються зв’язки між елементами 
теми. Скажімо, тема «Овочі та фрукти» для 
молодших дошкільників, а для старших 
дошкільників тему можна розширити, 
використовуючи узагальнююче поняття «Осінь».  

Ігри на основі коректурних таблиць цікаві та 
різноманітні. Коректурні таблиці, як і будь які 
творчі ігри, можна використовувати в різних 
форматах життєдіяльності дітей. Слід зауважити, 
що, з огляду на різноманітність завдань, які можна 
опрацьовувати завдяки коректурним таблицям, 
особливо важливого значення їх використання 
набуває під час проведення інтегрованих занять. 

Ми використовуємо коректурні таблиці в 
різних формах роботи з дітьми. Наприклад, під час 
спеціально організованої освітньої діяльності за 
рекомендаціями Н. Гавриш та О. Безсонової [5, 
с.73]. Коректурні таблиці можна використати на 
різних етапах заняття відповідно до поставленої 
мети: 
– на початку заняття  як засіб активізації психічних 

процесів і включення дітей у навчально-
пізнавальну діяльність, використовуючи їх на 
початку заняття як демонстраційний засіб; 

– в основній частині заняття  для уточнення знань і 
розширення інформаційно-пізнавального кола 
уявлень дошкільників, унаочнення процесу 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків 
між об’єктами та явищами дійсності тощо. 

Щоб активізувати пізнавальні процеси на 
початку заняття, наблизити дітей до тематичного 
кола питань, над яким працює група, наприклад, у 
процесі проживання теми «Мандрівники» доречно 
використати коректурну таблицю «Транспорт». 
Вона може стати опорою при закріпленні й 
уточненні знань дітей, при моделюванні 
проблемної ситуації або виконанні мовленнєво-
творчого завдання. 

Коректурна таблиця, яку використовують на 
початку заняття, служить сильним мотивуючим 
чинником, стимулятором інтелектуальної та 
мовленнєвої активності [4, с.7]. Вона може бути 
заповненою або порожньою, тобто зображу-
ватись у вигляді рамки, що в окремих випадках   
виконує   роль   своєрідного   поля   для   складання  
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стратегічної карти заняття. У такому випадку 
вихователь разом із дітьми заповнює порожні 
клітинки, охоплюючи при цьому всі змістові лінії, 
які потрібно розглянути під час ознайомлення з 
обраною темою. 

Під час проведення основної частини заняття, 
об'єднавши дітей у невеличкі підгрупи, можна 
запропонувати їм менші за розміром таблиці. До 
того ж завдання, якщо воно єдине для всіх, діти 
можуть розв'язувати командно (старші 
дошкільники). У цьому випадку команди 
змагатимуться, хто краще виконає завдання. 
Можна також, щоб кожна команда одержала 
різні за змістом завдання. При цьому пояснення 
представників кожної команди щодо одержаного 
завдання та його виконання є саме по собі цінним 
способом удосконалення зв'язного мовлення 
дошкільників. 

В основній частині намагаюсь розглянути з 
дітьми всі можливі взаємозв'язки та 
взаємозалежності, які існують між об'єктами у 
межах теми заняття. Головним при цьому, як 
зазначає Н. Гавриш, має стати принцип 
проблематизації інформаційного поля заняття. 
Адже потрібно пам’ятати, що не варто 
розкривати перед дошкільниками істину в 
«готовому вигляді», а лише створювати умови, за 
яких діти вчаться знаходити її самостійно [5]. 

Наведу приклади застосування коректурних 
таблиць в основній частині заняття. На занятті на 
тему «На іменини до Мухи-Цокотухи» коректурні 
таблиці можна застосувати у таких видах роботи: 
– розмова про день народження: про традиції, 

подарунки, привітання тощо; 
– сюрпризний момент: лист від Мухи-Цокотухи із 

запрошенням на День народження; 
– складання розповіді за опорними словами: діти 

об'єднуються в команди і за таблицею 
складають історію про день народження тощо. 

У практичній частині заняття, як і в самостійній 
пізнавальній діяльності, доцільно організувати 
роботу з коректурними таблицями як 
роздатковим матеріалом. Із ним діти 
працюватимуть у підгрупах. Педагог залучає дітей 
до спільної партнерської діяльності, в якій вони 
могли б застосувати отримані знання та вміння, 
закріплюючи їх. Час від часу таку роботу варто 
організовувати у формі командної гри-змагання. 
При цьому мотивом виконання дидактичного 
завдання стає не пряма вказівка вихователя, а 
природне прагнення дітей грати і перемагати. 

Саме це змушує їх вслухатися, вдивлятися, 
швидко орієнтуватися на потрібну ознаку, 
властивість предмета чи об'єкта, підбирати і 
групувати предмети. Граючи, діти можуть 
використовувати різні способи пошукових дій: 
– практичні:  перекладання, добирання; 
– розумові: обмірковування варіантів 

розв'язання завдання, припущення, 
передбачення результату. 
Практика свідчить, що в дидактичні ігри за 

коректурною таблицею, які проводяться у формі 
змагання, діти грають охоче, з винятковою 
віддачею, вболіваючи за командні результати гри. 
Систематичне використання коректурних таблиць 
на заняттях забезпечує ефективний розвиток 
пізнавальних здібностей дошкільників. 

На заняттях, де ми лише починаємо 
ознайомлювати дітей із певною темою, доцільно 
використовувати дидактичні ігри на встановлення 
зв’язків між поняттями у межах цієї теми. 
Спочатку дошкільників ознайомлюють із 
основними поняттями, а потім деталізують 
отримані знання, звертаючи увагу на деякі 
особливості та нюанси. 

Так, спочатку ми розглядаємо узагальнене 
поняття, наприклад, «дерева». Потім уточнюємо 
їх різновиди, а саме: хвойні, листяні. Далі 
переходимо до подальшого уточнення: 
– хвойні – це сосна, ялина, ялиця; 
– листяні – береза, дуб, осика тощо. 

Під час роботи над темою «Дім, домівка» 
розглядаємо значення цього поняття стосовно 
природного середовища: дім для рослин, тварин, 
людей – як місце їх перебування, мешкання. 
Поступово уточнюємо поняття: 
– дім для рослин – луг, болото, море; 
– дім для тварин – вулик, барліг, нора, дупло; 
– дім для людини – будинок, палац, хмарочос. 

Розвивальний ефект коректурних таблиць 
забезпечується дотриманням низки правил. Одне 
з них – добір картинок – має відбуватися за 
принципом не простого лінійного групування, 
стимулює розумову діяльність дітей, активізувати 
психічні процеси (сприйняття, увагу, уяву, пам’ять, 
мовлення, інтелектуальні операції). 

Без особливих зусиль, завдяки регулярному 
використанню коректурних таблиць, діти 
привчаються запам’ятовувати «зчитувати» форму 
слова, співвідносити його з буквеним виразом, що 
робить їх впевненими у власних силах, 
забезпечить   у   майбутньому   техніку   читання за   
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рахунок впізнавання засвоєних раніше слів. Крім 
того, це дає змогу використовувати коректурні 
таблиці для реалізації не лише численних 
пізнавальних, інтелектуальних, мовно-
мовленнєвих завдань (фонетичних, лексичних, 
граматичних, мовленнєво-творчих), наприклад,  
вживання різних форм прикметників, а й 
вправляти дітей у математичних уміннях 
(порахувати, встановити послідовність, порівняти, 
визначити форму, дібрати предмет-замісник 
тощо), закріпляти орієнтування у просторі (перед, 
між, вище, нижче, за тощо), розвивати увагу та 
спостережливість дошкільників. 

Так, до теми «Транспорт» у молодшій групі 
добираються картинки і завдання, щоб уточнити 
знання дітей про транспорт, призначення 
пасажирського та вантажного транспорту, аби 
навчити їх впізнавати та називати транспортну 
техніку, її основні частини, підтримувати інтерес. В 
середній групі добираються картинки та завдання, 
щоб збагатити знання дітей про призначення та 
функціональні особливості техніки різних видів, 
формувати уявлення про засоби пересування, 
якими люди користувалися раніше, а в старшій 
групі, щоб поглибити знання про різні види 
транспорту й техніки, формувати уявлення про 
зародження транспорту, про давні мрії людей 
швидко пересуватися в просторі. 

Існують декілька варіантів роботи з таблицею: 
a) дорослий оголошує запитання або завдання, 

дитина виконує його, дає пояснення своїх дій; 
можливий коментар з боку дорослого (додаткова 
інформація, оцінка виконання, уточнення тощо); 
основне завдання – завдяки уважному слуховому 
сприйняттю і зосередженому огляданню таблиці 
знайти правильну відповідь і назвати правильне 
слово/слова; 

б) запитання чи завдання представлені на 
картках за допомогою символічних знаків, які 
дитина (група дітей) має самостійно «прочитати» і 
виконати, використовуючи спеціальні фішки 
(геометричні фігури, дрібні предмети тощо, якими 
накриваються картинки – відповіді), а потім 
прокоментувати результат виконання завдання; 
суть розумових дій дитини полягає в тому, щоб не 
лише знайти на таблиці правильну відповідь, а 
виконати додаткові завдання: накрити, 
розфарбувати, порахувати, співвіднести зі схемою, 
моделлю, символом тощо; 

в) діти можуть працювати з незаповненою 
коректурною таблицею і набором предметних 

картинок-карток, заповнюючи клітинки згідно 
усних завдань дорослого або символічних вказівок 
на форму (колір, букву, число, величину тощо); 
такого роду завдання розвивають здатність 
орієнтуватися на таблиці, вправляють у розумінні й 
правильному вживанні просторових прислівників і 
прикметників (між, за, перед, вище, нижче, під). 

Запитання та завдання (вправи) до таблиць 
варто добирати так, щоб відповідь мала багато 
варіантів. Це спонукає дітей до активного 
сприйняття зображень, неординарного розв’язан-
ня завдання, заохочує дітей до участі в 
інформаційній грі за змістом таблиці. 

Так, до таблиці «Тварини» можна 
запропонувати дітям із двадцяти картинок обрати 
та назвати тварин, які мешкають в теплих краях, 
назви яких починаються з певного звуку; мають 
певну кількість складів. Щоб не втомити дітей 
потоком запитань, дорослий може сформулювати 
окремі з них у вигляді завдань: 
– продовжити речення, що починається з певного 

слова з таблиці; 
– назвати одним словом низку слів з таблиці за 

номерами; 
– визначити сусідів вказаної картинки;  
– встановити закономірну послідовність за 

певною ознакою; 
– скласти історію за названими картинками тощо. 

Коректурні таблиці, опрацьовані на заняттях, 
варто використовувати в самостійній ігровій 
діяльності дітей. Отже, досвід свідчить, що 
використання в освітньому процесі коректурних 
таблиць є надзвичайно ефективним засобом 
розвитку креативності, пізнавальної активності та 
самостійності дошкільників. 

Поза межами організованого навчання 
коректурні таблиці можна застосовувати як 
своєрідну інтелектуальну гру. В ній діти 
змагатимуться поодинці або командами на 
швидкість реакції, точність і широту сприйняття, 
багатший словник тощо [6]. 

Коректурна таблиця є також засобом розвитку 
творчості у дорослих – батьків, вихователів і навіть 
педагогічних колективів, які щоразу можуть 
знаходити нові педагогічні смисли у її 
використанні: вигадувати нові завдання, 
встановлювати нові закономірності та зв'язки між 
елементами таблиці. Тож створюється своєрідна 
інформаційно-інтелектуальна гра – розгорнута в 
часі та не обмежена в плані її просторового 
використання. 
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Висновки. Головне, що забезпечує успіх їх 
використання, – живий інтерес дітей, радість 
відкриття, допитливість, мовленнєва ініціативність, 
задоволення від відчуття своєї інтелектуальної 
спроможності, які дорослий має підтримувати, 
ретельно оберігаючи в процесі роботи з 
коректурною таблицею її пізнавально-ігровий 
статус. Примус, тиск, різкість, формалізм з боку 
дорослого можуть згасити емоційний відгук дітей 

на інтелектуальну гру й істотно знизити її 
результативність. Кількість учасників такої 
інтелектуальної гри не обмежується. Організувати 
гру можна як із однією дитиною, так із групою 
дітей: у будь-якому разі кожна дитина виконує 
завдання індивідуально. А організація групових 
ігор сприяє розвитку товариських партнерських 
стосунків між дітьми. 
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МНЕМОТЕХНІКА ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ  

А. ПІСКУН 

Постановка проблеми. Проблема засвоєння 
інформації та розвитку зв'язного мовлення дітей 
добре відома широкому колу педагогічних 
працівників. Доведено, що в дошкільному віці 
виявляються істотні відмінності в рівні засвоєння 
інформації та мовлення дітей. Про це свідчить і 
наш досвід педагогічної діяльності. Тому пошуки 
технологій ефективного засвоєння інформації та 
розвитку зв'язного мовлення дошкільників стало 
нагальною потребою у практиці сучасного 
вихователя дошкільного навчального закладу. 
Однією з таких технологій є технологія  
мнемотехніки, необхідність застосуванню якої 
обумовлена тим, що саме в цьому віці у дітей 
переважає наочно-образне мислення. 

Аналіз останніх публікацій. Проблему 
становлення зв'язного мовлення досліджували 
С. Рубінштейн, А. Леушина, Л. Ельконін та ін.; на 
значимість висловлювання у розвитку мовлення 

дітей вказував відомий психолог Л. Виготський. 
Процеси розвитку мовлення та підготовкою 
письма досліджували Л. Барилкіна і Т. Фалькович. 

На принципі поєднання уяви та позитивних 
емоцій побудовано методику Л. Валуєвої, яка 
допомагає краще запам’ятовувати інформацію з 
опорою на образи. 

Метою статті  є характеристика прийомів і 
способів мнемотехніки, що полегшують 
запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті 
шляхом утворення штучних асоціацій. 

Головним завданням розвитку зв'язного 
мовлення дитини є вдосконалення монологічної 
мови. Ця задача вирішується через різні види 
мовленнєвої діяльності: переказ літературних 
творів, складання описових розповідей про 
предмети, об'єкти, явища природи, створення 
різних видів творчих оповідань, заучування 
віршів, а також складання розповідей по картині. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
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Всі названі види мовленнєвої діяльності 
актуальні при роботі над розвитком зв'язного 
мовлення дітей. Сьогодні образна, багата 
синонімами, доповненнями й описами мова у 
дітей дошкільного віку – явище дуже рідкісне. 
Враховуючи перенасиченість інформаційного 
простору, необхідно процес навчання зробити 
для дітей цікавим і розвиваючим.  

Найчастіше запам’ятовування відбувається 
мимоволі, просто тому, що якийсь предмет або 
явище потрапили в поле зору дитини. Коли ж 
дитина намагатиметься  вивчити і запам'ятати те, 
що не підкріплене наочною картинкою, щось 
абстрактне, то на успіх розраховувати не варто. 
Мнемотехніка допомагає спростити процес 
запам’ятовування, розвинути асоціативне 
мислення, мову та уяву, підвищити увагу. Крім 
того, прийоми мнемотехніки в результаті 
грамотної роботи збагачення словникового 
запасу та формування зв'язного мовлення. 

Один із факторів, які полегшують процес 
становлення зв’язного мовлення, на думку 
Л. Ельконіна, А. Леушиної,  С. Рубінштейна та ін,  є 
наочність. Розглядання предметів, картин 
допомагає дітям називати предмети та їхні 
характерні ознаки. [2]. 

Другим допоміжним фактором  є створення 
плану висловлювання, на значимість якого 
неодноразово вказував відомий психолог 
Л. Виготський. Він відзначав важливість 
послідовного розміщення в попередній схемі всіх 
конкретних елементів висловлювання [10]. 

В «Українському педагогічному словнику» [3, 

c. 212] мнемоніка  (з грецької –  «мистецтво 
запам'ятовування») характеризується як система 
засобів, які полегшують запам’ятовування й 
збільшують обсяг пам’яті. В основі лежить процес 
створення нових асоціацій між об’єктами, що 
важко запам’ятовуються. Мнемонічні зв’язки 
підкріплюють запам’ятання матеріалу, але не 
компенсують його. 

Мнемотехніка – це сукупність спеціальних 
прийомів і способів, що полегшують 
запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті 
шляхом утворення штучних асоціацій. 

За допомогою мнемотехніки маємо 
можливість вирішувати такі завдання: 
• розвивати зв'язну і діалогічну мову; 
• розвивати у дітей уміння за допомогою 

графічної аналогії,  розуміти і розповідати 

знайомі казки, вірші за  мнемотаблицями; 
• навчати дітей правильній звуковимові, 

знайомити з літерами; 
• розвивати у дітей розумову активність, 

кмітливість, спостережливість, вміння 
порівнювати, виділяти істотні ознаки; 

• розвивати у дітей психічні процеси: мислення, 
увагу, уяву, пам'ять (різні види); 

• сприяти вирішенню дошкільниками 
винахідницьких завдань казкового, ігрового, 
екологічного, етичного характеру та ін [8]. 

Як і будь-яка інша робота, мнемотехніка 
здійснюється за алгоритмом  «від простого до 
складного». Починаємо  роботу з дітьми, 
використовуючи найпростіші мнемоквадрати, 
послідовно переходимо до мнемодоріжок і 
пізніше –  до мнемотаблиць. 

Мнемоквадрат – це окремий схематичний 

декілька мнемоквадратів, об’єднаних сюжетом. 
Приклад мнемодоріжки: «Їжачок» –  Хто це? (Це 
їжачок.) – Чим вкрито тіло? (Його тіло вкрито 
голками.) – Де живе? (Їжачок – це дика тварина, 
він живе в лісі.) – На що схожий? (Він колючий і 
дуже схожий на кактус.) – Чим харчується? (Їжак 
споживає комах, мишей.) – Як діє в разі 
небезпеки? (Коли їжачку щось загрожує, він 
згортається в клубок.). 

Мнемотаблиця – це схема, в якій закладена 
певна інформація. Зміст мнемотаблиці – графічне 
або частково графічне зображення персонажів 
казки, явищ природи, певних дій та ін. шляхом 
виділення головних смислових ланок сюжету 
оповідання. Головне – потрібно передати умовно-
наочну схему, зобразити так, щоб намальоване 
було зрозуміло дітям. Схеми служать своєрідним 
зоровим планом для створення монологів, 
допомагають дітям вибудовувати: 
– розповідь; 
– послідовність елементів розповіді; 
– лексико-граматичну наповнюваність розповіді. 

Мнемотаблиці-схеми служать дидактичним 
матеріалом у роботі щодо розвитку зв'язного 
мовлення дітей. Використовуємо їх для: 
– збагачення словникового запасу; 
– при навчанні складання оповідань; 
– при переказі творів художньої літератури; 
– при відгадуванні та загадуванні загадок; 
– при заучуванні віршів. 
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Для систематизування знань дітей про сезонні 
зміни використовуємо модельні схеми, 
мнемотаблиці  за блоками «Зима», «Весна», 
«Літо», «Осінь». Спираючись на досвід педагогів, 
розробили мнемотаблиці для складання 
описових розповідей про іграшки, посуд, одяг, 
овочі та  фрукти, птахів, тварин, комах. Ці схеми 
допомагають дітям самостійно визначити головні 
властивості й ознаки розглянутого предмета, 
встановити послідовність викладення виявлених 
ознак, збагачують словниковий запас дітей. Для 
виготовлення цих картинок не потрібні художні 
здібності: кожен педагог може намалювати або, 
володіючи комп'ютером, зробити подібні 
символічні зображення предметів і об'єктів до 
вибраної розповіді. 

За допомогою мнемотаблиць вивчаємо з 
дітьми вірші. Проводимо цю роботу поетапно: 
виразно читаємо вірш, читаємо  вірш із опорою на 
мнемотаблицю, ставимо запитання дітям за 
змістом вірша, пояснюємо незрозумілі слова, 
читаю вірш, а дитина показує на мнемотаблиці, 
діти читають вірш із опорою на мнемотаблицю. 

У роботі з дошкільниками користуємося 
такими методами вивчення віршів за 
мнемотаблицями: 
– поступове збільшення обсягу розучуваного 

матеріалу; 
– переведення словесної інформації в образну 

форму; 
– переказування вірша своїми словами. 

Мнемотаблиці використовуємо для навчання 
старших дошкільників складати описові розповіді. 
Діти вибудовують розповідь із дотриманням 
послідовності та параметрів, закладених у 
мнемотаблиці: колір, форма, величина, матеріал, 
частини, дії. Використання мнемотаблиць при 
складанні описових розповідей допомагає дітям 
засвоїти вміння порівнювати предмети за 
формою, величиною, кольором тощо. 
Мнемотаблиці виконують роль підказки, отже, 
дитина може будувати за ними розповідь. 

Під час заняття «День народження мого 
друга» за допомогою мнемотаблиці діти 
розповідали про правила культури поведінки під 
час свята: не запізнюватися, приходити святково 
одягненими. Щоб був порядок, приходити з 
подарунками, вміти розвеселити (розповісти 
вірша чи заспівати пісню), дякувати іменинникові 
та казати добрі побажання. За мнемотаблицями 
вчила дітей розповідати про себе: як звати, 

хлопчик чи дівчинка, скільки років, якого кольору 
очі, якого кольору волосся, який одяг носить, 
характер (добрий, злий) і про що мріє. 

Варто додержуватись правил при роботі з 
мнемотехнікою: 
• Заняття мають проходити за принципом – від 

простого до складного починаючи від 
мнемоквадратів і поступово переходити до 
мнемоланцюгів. 

• Таблиці і схеми мають бути кольоровими, так 
дитині буде веселіше і легше. 

• На одній схемі або таблиці число квадратів не 
повинно перевищувати дев’ять, так як це 
гранично допустимий обсяг для дошкільника. 

• Не застосовувати понад дві мнемосхеми в 
день, а повторний розгляд можливий тільки за 
бажанням дитини. 

• Необхідно, щоб щодня таблиці і схеми були 
різні за тематикою, в перший день на тему 
казок, у другій на музичну тему, в третій на 
математичну і так далі. 

Цікавими для роботи з дошкільниками є такі 
прийоми мнемотехніки: 

Аналогія – це прийом, за якого між 
інформаційними одиницями, що запам'ято-
вуються, знаходять спільні ознаки, властивості, 
якості, тенденції розвитку тощо.  

Практично до кожного слова можна дібрати 
велику кількість аналогій за різними типами. 
Наприклад, до слова «книжка» можна знайти такі 
аналогії: за прямокутною формою (ящик, 
телевізор, валіза, портрет, будинок, ноутбук); за 
римою (мишка, кришка); за білим кольором 
паперу (сніг, молоко, вата); загальноприйняті: 
тематична група слів (настільна лампа, ручка, 
стіл, письменник, учень, бібліотека); за розміром 
(зошит, блокнот, портрет, папка,  кватирка). 

Цифрообраз – прийом, за якого цифрову 
інформацію, що запам'ятовується, асоціативно 
пов'язують із певними образами або системами 
образів. 

У дошкільному віці сприймання цифрової 
інформації відбувається набагато легше саме в 
образах, які мають асоціативний звя’зок із 
потрібною цифрою. Потім з цих образів 
складають різні історії. Вони, як свідчить 
практика, запам’ятовуються та відтворюються 
легше за звичайну цифрову інформацію. 

Наприклад, можна визначити таку систему 
цифрообразів: 1 -  люди,  казкові герої, предмети 
за   формою    схожі   на   1;  2 - птахи,  парний одяг:  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

шкарпетки, рукавички; 3 - тварини, предмети 
трикутної форми; 4 - меблі, все, що виробляють з 

посуд, електроприлади, комахи; 7 - предмети, 
схожі на цифру; 8 - усе, що має колеса або схоже 
на цифру 8 за формою; 9 - тварини, які живуть у 
воді, предмети схожі на 9; 0 -  усі круглі за формою 
предмети. 

Трансформація – це прийом, при якому 
об'єкти, що  запам'ятовуються, перетворюються 
на інші за значенням та образом, що легші для 
запам'ятовування. 

По суті, трансформації доволі часто 
зустрічаються в нашому житті. Так, звичайний 
пластилін під час ліплення  набуває різноманітних 
форм; спеціальні довгі повітряні кульки в руках 
клоуна перетворюються на образи тваринок; з 
аркуша паперу можна зробити літак, корабель... 
Під час трансформації відбувається перетворення 
одного за призначенням предмета на інший. Цей 
прийом дозволяє працювати і з цифровою 
інформацією. Образ яблука ми можемо 
трансформувати в будь - яку цифру. 

Також під час вивчення скоромовок, віршів, 
переказу сюжету твору використовуємо прийом 
«Піктограм». Наприклад, при вивченні теми 
«Просимо казку в гості до себе» під час переказу 
прочитаного. 

- А тепер коротко розкажіть казку, 
використовуючи малюнки. 

У роботі зі словенською казкою «У сонечка в 
гостях» центральним образом казки є сонечко. 
Воно розміщене в центрі аркуша; текст поділено 
на шість смислових блоків; кожен блок розміщено 
у відповідному сегменті. Розглядаючи блоки, діти 
пригадують, які події зашифровані піктограмами, 
та переказують послідовно частини казки.  

Для формування у дітей навичок сприймання 
та засвоєння складних слів пропонуємо 

застосувати прийом «фонетичних асоціацій». Так, 
якщо дитині потрібно запам’ятати слово «бук», 
достатньо уявити дерево у  буквах, і цей образ 
залишиться надовго у пам’яті. Слово «буква» є 
фонетичною асоціацією слова  «бук».  

Такі прийоми надзвичайно розвивають 
пам’ять, уяву, мовлення та сприяють легшому 
запам’ятовуванню будь-якої інформації. 

Мнемотехніка допомагає розвивати 
асоціативне мислення, зорову та слухову пам`ять, 
зорову та слухову увагу, уяву. Використання 
опорних малюнків під час заучування віршів 
захоплює дітей, перетворює заняття на гру. 
Зоровий образ, який зберігається у дитини після 
прослуховування вірша, що супроводжується 
переглядом зображень, дозволяє значно швидше 
запам’ятати текст. Наступний етап роботи з 
мнемотаблицею – емоційне, виразне відтворення 
тексту вірша. Поступово пам'ять дошкільників 
зміцнюється, їхнє образне мислення розвивається, 
вони запам`ятовують тексти набагато краще, 
більше за обсягом, легше й емоційніше, тому що 
зміст тексту стає уявним, видимим, зрозумілим. 

Працювати за такими прийомами потрібно не 
тільки в дитячому саду. Вкрай важливо щоб батьки 
брали активну участь у навчанні дитини. 

Висновки. Чим раніше вчити дітей розповідати 
або переказувати, використовуючи метод 
мнемотехніки, тим  краще вони підготуються до 
школи. Зв’язна мова є важливим показником 
розумових здібностей дитини, готовності її до 
шкільного навчання. 

Мнемотехнічні прийоми допомагають 
дисциплінувати дітей, навчити їх основним нормам 
і правилам поведінки. Так, діти знають правила 
поводження в дитячому садочку, в громадських 
місцях, на природі, правила гігієни, намагаються 
дотримуватись їх в іграх, повсякденній діяльності.  
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Н. СОЛОМАТІНА 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ  
В РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Сучасна освітня практика орієнтована на 
підготовку вихователів, які провинні володіти не 
тільки традиційними, а й інноваційними 
технологіями навчально-виховного процесу, до 
числа яких входять арт-терапевтичні технології. 

Майбутній педагог має проявляти стійку 
мотивацію до впровадження методів та форм арт-
терапії, володіти знаннями про суть та специфіку 
арт-терапевтичних технологій, їх види та ознаки, 
розвивати творчу уяву та альтернативність 
мислення, продукувати й теоретично обґрунто-
вувати нові ідеї, проектувати шляхи їх практичної 
реалізації, оцінювати власну діяльність та 
діяльність інших тощо. На сучасному етапі 
розвитку арт-терапія використовується для 
психолого-педагогічної корекції стану дошкіль-
ників з невротичними, психосоматичними 
порушеннями, у яких наявні труднощі в навчанні й 
соціальній адаптації, в умовах внутрішньо-
сімейних конфліктів. 

Над даною проблемою працювала психолог 
Вознесенська Є.К., яка визначила у своїй науковій 
статті «Інноваційна арт-терапія» [2], що 
образотворча діяльність дозволяє дитині відчути і 
розуміти себе, виразити вільно свої думки, емоції і 
почуття, мрії і надії, бути самим собою, а також 
звільнитись від негативних переживань минулого. 
Це не лише відображення у свідомості дитини 
навколишнього світу і соціальної дійсності, але і її 
моделювання, вираження відношення до неї. 

Малювання розвиває емоційно-рухову 
координацію, так як потребує узгодженої участі 
багатьох психологічних функцій. Для ефективного 
використання арт-терапії в роботі з дитиною 
потрібно використовувати якомога більшу 
кількість арт-терапевтичних напрямів та їх 
поєднання. Із великої кількості концепцій, що 
використовуються нині, для обґрунтування 
практики арт-терапевтичної роботи з дітьми 
дошкільного віку педагогічно найбільш 
виправданими є орієнтовані на психічний 
розвиток.  

Психолог Валлон А.М. у своєму науково-
методичному посібнику «Психічний розвиток 
дитини» [1] довела, що кожна людина, зокрема й 
дитина, може сприймати чи відштовхувати той чи 
інший колір. З'ясувала, що збуджена гіперактивна 
дитина завжди одягає гарну синю накидку зі 
срібною тасьмою. Більш за все, підсвідомо вона 
прагне до заспокоєння та відпочинку. Повільні та 
невпевнені в собі діти полюбляють гратися в 
"червоній кімнаті": можна припустити, що вібрації 
червоного кольору несуть їм життєву силу, 
активність, віру в себе. А в цілому під час роботи з 
кольорами безвольні, нерішучі діти набували 
впевненості і сміливості; занадто рухливі 
уповільнювалися. Психологи Єрмолаєва С.Т. та 
Томська Л.П. у навчальному посібнику «Психологія 
художньої творчості» [5] визначили, що у дітей із 
мовними патологіями виявляється складне 
поєднання порушення мови та емоційної сфери. 
Виражається це в бідності емоційних проявів, такі 
діти відчувають труднощі з визначенням і 
співвіднесенням емоційних станів. У зв'язку з цим 
у дітей часто спостерігаються труднощі в 
спілкуванні з однолітками, багато з них 
гіперактивні або навпаки затиснуті. Діти, які 
погано розмовляють потребують постійної 
емоційної підтримки з боку дорослих, яка 
необхідна їм для подолання емоційних бар'єрів 
спілкування. 

Психіка дитини дуже вразлива й потребує 
дбайливого до себе ставлення, адже малюк тільки 
починає пізнавати самого себе і світ навколо. І на 
своєму шляху діти часто стикаються з серйозними 
труднощами: у сім'ї, в дитячому садку, в школі, у 
спілкуванні і наодинці з самими собою. Заняття 
арт-терапією можуть знімати психічне 
напруження. У занятті мистецтвом дуже важливо, 
щоб дитина відчувала свій успіх в цій справі. Якщо 
вона бачить, що має успіх у виявленні і 
відображенні своїх емоцій, створенні унікальних 
виробів, малюнків, до неї приходить успіх у 
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спілкуванні, а взаємодія зі світом стає більш 
конструктивною. 

Арт-терапія пропонує дитині висловити свої 
емоції, почуття за допомогою ліплення, 
малювання, конструювання з природних 
матеріалів. Переживаючи образи, людина 
знаходить свою цілісність, неповторність і 
індивідуальність. 

Педагог Забрамна С.Д. у науково-
методичному посібнику «Розвиток дитини- в 
ваших руках» [4] зазначила, що мистецька мова 
дитини має бути вислухана. Це означає, що арт-
терапевту слід заохочувати малюків до спонтанної 
творчості, вираження внутрішнього світу, 
експериментування з відтінками фарб. 
Недопустимі жодні оцінювання чи порівняння 
художніх робіт. 

Перелік художніх матеріалів, що пропону-
ються дітям, має містити у собі якомога більше 
складових: гуаш, акварелі, глина, пластилін, клей, 
кольоровий папір, який діти зможуть рвати на 
шматочки різної форми, тощо. Адже для того, 
щоб у дитини з'явилось бажання малювати, 
навколо неї повинно бути достатньо олівців, фарб 
та паперу. Не треба чекати, щоб у малюка 
з'явилось бажання до чогось, якщо умови для 
цього не створені. Заняття мають бути радісними 
та бажаними, а отже, цікавими та яскравими.  

Арт-терапевт щоразу має ознайомлювати 
дітей із новими нетрадиційними методами 
зображувальної діяльності, скажімо кляксогра-
фією, малюванням із заплющеними очима, 
малюванням воском, крейдою тощо. А ще – 
створювати умови, які дадуть дітям змогу 
експериментувати із новими театральними 
атрибутами. Соціальний педагог і психолог 
Докторович С.Д. у навчальному посібнику «Арт-
терапія в діяльності психолога та соціального 
педагога» [3] вказала, що арт-терапевт повинен 
уважно слідкувати за способами вираження 
внутрішнього емоційного стану кожної дитини, 
тобто уважно стежити за:  
• матеріалами, яким малюк надає перевагу; 
• кольорами, які переважають на дитячому 

малюнку; 
• силою натиску на олівець, частотою 

використання гумки для витирання олівця; 
• силою та тембром голосу при розігруванні 

терапевтичної казки тощо. 

Метою арт-терапевтичних занять має бути 
також формування естетичного смаку дитини та 
навчання здатності «відчувати» справжнє 
мистецтво. Необхідно створити умови для 
вільного самовираження дитини. Кімната, в якій 
проводять заняття з арт – терапії, не має заважати 
«мистецькому мовленню» дитини. Не варто 
обмежувати малюка маленьким столом, на якому 
не поміщається більше одного аркуша паперу. 
Потрібно дозволяти вибирати свій колір, свою 
музику, свою казку, свій формат аркуша. Дитина 
бачить величезний світ (значно більший, ніж 
батьки можуть собі уявити), коли вона вперше 
бере у руки олівець і виявляє, що він може 
залишати сліди на чистому папері.  

Цей величезний світ значно більший, ніж 
стандартний аркуш паперу. Слід давати дитині 
величезний аркуш паперу, щоб вона повзала по 
ньому, малюючи. Стандартний аркуш сприяє 
вихованню стандартної людини, яка позбавлена 
творчості та достатньої життєтривалості. 

Висновки. Отже, в сучасній психолого-
педагогічній літературі описано значну кількість 
арт-терапевтичних методик, що можуть 
впроваджуватися в роботі з дітьми дошкільного 
віку та нести в собі позитивний 
психологопедагогічний ефект. Але в сучасному 
дошкільному навчальному закладі процес 
упровадження інноваційних педагогічних 
технологій є досить тривалим і енергозатратним. 
Арт-терапію слід використовувати в практиці своєї 
роботи вихователям, особливо з тими дітьми, які 
мають проблеми в розвитку, в спілкуванні з 
дорослими та ровесниками, з дітьми з 
неблагополучного соціального середовища. Арт-
терапевтичні заняття допомагають діагностувати і 
вивчити дитину з різних сторін, визначити її слабкі 
і сильні сторони. Проведення таких занять 
розвиває дитячу уяві, творчість, фантазію, 
розвиває художньо-творчі вміння, такі заняття 
змінюють її сприймання і мислення, мають 
позитивний емоційний вплив на дитячу 
особистість. Арт-терапевтичні технології є 
інструментом для вивчення почуттів, ідей та подій, 
для розвитку міжособистісних навичок і відносин, 
для зміцнення самооцінки, впевненості й 
створення більш впевненого образу себе. При 
впровадженні в навчально-виховний процес арт-
технології педагогам слід дотримуватися 
наступних рекомендацій: 
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 1. Безоцінно сприймати всі роботи, в арт-
терапії немає «правильно» чи «неправильно», діти 
повинні відчувати себе в безпеці, знати, що 
створення образів це спосіб передачі свого 
досвіду, думок і почуттів, і що їх не будуть 
оцінювати. 

2. Діти виступають експертами власних арт-
продуктів тому, що відправною точкою в 
творчому процесі є досвід кожної дитини. 

3. Важливий і унікальний внесок кожної дитини, 
кожний їхній творчий доробок потрібно 
розглядати з однаковою повагою, незалежно від 
професіоналізму. 

4. Зберігати таємниці, якими діляться молодші 
школярі при обговоренні своїх робіт. 

5. Умови для презентації арт-продукту дитини 
не повинні бути директивними та необхідно 

уникати інтерпретацій з боку дорослих, це може 
робити тільки сам автор, за бажанням. 

6. Арт-терапевтичні заняття у дошкільному 
закладі можна проводити індивідуально, в парах, 
у маленькій групі або в цілому класі. Останній 
варіант є найбільш прийнятним, особливо якщо ці 
заняття буде проводити вихователь з метою 
більш глибокого вивчення внутрішнього світу 
своїх вихованців та формування міцного, 
дружнього дитячого колективу в результаті 
спільної творчої діяльності. 

7. В арт-терапії використовувати нестандартні 
форми малювання: губками, овочевими 
штампами, робити розпилення зубними 
щіточками, малювати без пензлика (долоньками, 
пальчиками). 

8. Надавати дітям більше самостійності у 
виборі способу малювання, дати творчу свободу.  
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З ДО СВІ ТУ РО БОТИ  

ФОРМУВАННЯ УМІННЯ ВЧИТИСЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ  
ІНТЕГРАЦІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

О. КОНОНЕНКО 

Урок – дзеркало загальної педагогічної 
культури вчителя, мірило його інтелектуального 

багатства, показник його світогляду, ерудиції. 
До хорошого уроку вчитель готується все життя. 

В. Сухомлинський 

Сьогодні радикальне оновлення змісту освіти 
передбачає формування у школярів системи 
навичок, необхідних для успішної самореалізації в 
житті, так званих компетентностей.  

За визначенням Л. Гриневич, компетентності – 
це динамічна комбінація знань, умінь, цінностей, 
які визначають здатність особистості успішно 
вирішувати життєві проблеми, спроможність у 
подальшому навчатися та провадити професійну 
діяльність.  

Чинними програмами з української мови і 
літератури, Концепцією Нової української школи 
передбачено 10 ключових компетентностей і 4 

наскрізні лінії, формування яких сприятиме 
реалізації мети базової загальної середньої освіти – 
розвиток і соціалізація особистості учнів, 
формування їхньої національної самосвідомості, 
загальної культури, світоглядних орієнтирів, 
екологічного стилю мислення та поведінки, 
творчих здібностей, дослідницьких і 
життєзабезпечувальних навичок, здатності до 
саморозвитку й самонавчання в умовах 
глобальних змін і викликів. 

Уміння вчитися впродовж життя полягає у 
здатності до пошуку та засвоєнні нових знань, 
набутті нових вмінь і навичок, організації 
навчального процесу (власного й колективного), 
зокрема через ефективне керування ресурсами та 
інформаційними потоками, вмінні визначати 
навчальні цілі та способи їх досягнення, 
вибудовувати свою освітньо-професійну 
траєкторію, оцінювати власні результати навчання, 
навчатися впродовж життя. 

У дослідженні Гарвардського університету 

йдеться, що найбільше зростання зайнятості та 
зарплат останнім часом спостерігається на 
позиціях, які вимагають від співробітників 
розвинених комунікаційних й аналітичних навичок. 
Ми живемо в епоху цифрової економіки, коли 
працівники повинні однаково добре вміти 
вирішувати складні завдання у рамках своїх 
обов'язків й ефективно спілкуватися із різними 
людьми. А в постійно мінливих умовах вміння бути 
гнучким – суперважливе. Саме в цьому полягає 
баланс між гнучкими й жорсткими навичками. 

Професійні компетенції поділяють на soft skills 
(гнучкі або м'які навички) і hard skills (жорсткі). 
Перші – це персональні вміння, які допомагають 
справлятися із життєвими й робочими справами. 
Це не те, чого легко можна навчитися на тренінгу. 
Soft skills формуються у дитинстві й розвиваються 
у особистості все життя. Вони корисні в будь-яких 
сферах. Як мінімум, знаходити спільну мову з 
колегами потрібно всім, незалежно від 
спеціальності. А це вже один із проявів гнучких 
навичок. 

Hard skills – cпецифічні знання для виконання 
конкретних завдань у повсякденній роботі. Це 
знання та вміння, без яких не обійтися на 
конкретній посаді. Наприклад, для вчителя – це 
складання планівконспектів, вміння використо-
вувати методи та принципи педагогіки тощо.  

Рівень володіння hard skills можна перевірити 
за допомогою тестового завдання або по роботах 
у портфоліо. Диплом про вищу або середню 
спеціальну освіту, сертифікат про проходження 
тренінгу   –    все    це    теж    підкреслює    наявність  
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необхідних для роботи знань й умінь. Soft skills 
зазвичай неможливо виявити документально. Як, 
наприклад, підтвердити самоорганізованість, 
тайм-менеджмент співробітника, його управлін-
ські здібності? Тільки зануривши людину в робочу 
атмосферу. Згодом самостійно або в команді 
вона проявить свої м'які навички. 

Оновлення змісту мовно-літературної освіти 
потребує виваженого підходу, без руйнування 
власної національної культури, зі збереженням 
потенціалу художньої літератури, що має 
стратегічне значення для формування світогляду, 
моралі, ціннісних орієнтацій громадянина 
України, патріота й людини. А як без читання 
книжок можна стати Людиною з великої літери? 
Це хибний шлях і  для освіти, і для України, адже 
держава, у якій не читають книжки, приречена на 
занепад. Тож сьогодні великим викликом для 
шкільної освіти стала інтеграція навчальних 
предметів. Але інтегрувати потрібно не 
предмети, а навчальний матеріал, який би 
допомагав  усебічно розкрити поняття, 
продемонструвати його роль і практичне 
значення. 

Щоб людина вміла та хотіла вчитися 
протягом життя, необхідно розвивати в ній 
компетентності ще зі школи, націлювати на 
самоосвіту, формувати необхідність 
саморозвитку та вдосконалення. Перед учителем
-словесником стоїть нелегке завдання – не тільки 
забезпечити вивчення учнями лінгвістичної та 
літературної теорії, розвиток мовних, 

мовленнєвих, читацьких умінь, а й 
цілеспрямовано збагачувати інтелект школярів, 
задовольнити їхні естетичні потреби, 
розширювати знання про навколишній світ, 
історію, культуру. Відповідно до освітніх вимог 
необхідно осучаснювати технології навчання, 
змінювати традиційні межі уроків, оновлювати 
процес їх проведення. 

Досягти поставлених освітніх цілей учитель-
словесник зможе за умови впровадження у 
практику навчання творчо підготовленої 
інтегрованої технології. 

Інтеграція навчальних предметів освітньої 
галузі «Мова і література» передбачає 
формування в учнів цілісної духовної та мовної 
картини світу. Вона здійснюється на рівні мети й 
завдань шкільних програм, а реалізується на рівні 
змісту кожного компонента й технології 
проведення уроків. Головною визначальною 
вимогою до продуктивної інтеграції є 
застосування внутрішньопредметних зв’язків. У 
лінгводидактиці внутрішньопредметні зв’язки 
визначають так: «…зв’язки між різними 
мовознавчими темами, розділами, що 
забезпечують системність засвоєння мови, 
формування комунікативних умінь і 
навичок» [1, с. 43]. Наприклад, у процесі вивчення 
лексики, яка є головним лінгвістичним 
прошарком української мови, відбувається 
реалізація внутрішньопредметних зв’язків із 
іншими розділами української мови (рис. 1). 

Рис. 1. Внутрішньопредметні лексичні зв’язки.  
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Під час творення нових слів активна лексика збагачується іншими словами або відтінками тих же слів. 
У межах морфології як окремого розділу української мови внутрішньопредметні зв’язки реалізуються у 

межах спорідненості певних частин мови (рис. 2). 

Рис. 2. Граматична категорія як показник внутрішньопредметних зв’язків. 

М. Пентилюк щодо зовнішньопредметних 
зв’язків зазначає таке: «…предмет “Українська 
мова” тісно пов’язана з літературою – мистецтвом 
слова, скарбницею духовних цінностей, що сприяє 
розвиткові моральної, естетичної, комунікативної 
культури учнів, демонструє учням зразки 
використання мовних засобів для висловлення 
думок, почуттів, опису зображувального і т. ін.; з 
історією – виникнення й розвиток мов, значення 
слів, фразеологізмів та іншими предметами. Крім 
того, кожен навчальний предмет має свою 
систему термінів, що спирається на загальні 
лексичні закономірності» [1, с.151]. 

На уроках української мови та літератури 
важливо давати учням не лише знання, а й навчати 
бачити головне, робити висновки, самостійно 
здобувати знання, відкривати для себе нове, щоб 
потім адаптуватися у суспільстві та творчо 
працювати. Формування комунікативної 
компетентності – одне з  головних завдань 
формування адаптованої до сучасних умов 
людини. Ця компетенція формується в умовах 
безпосередньої взаємодії, тому є результатом 
досвіду спілкування. 

Уроки літератури є плодотворним ґрунтом для 
формування умінь вести бесіду, вирішувати 
проблемні завдання. У кожному творі є художня 
деталь, яка збудить уяву читачів, змусить 
задуматися, провести аналогії з сучасним життям. 

На уроках української літератури запропонуйте 
учням уявити себе журналістами, взяти інтерв’ю у 
батьків на теми, пов’язані з вивченням того чи 
іншого художнього твору. Наприклад, як би 

вчинили ваші батьки, уявляючи себе на місці 
матері й батька героїні поеми Т. Шевченка 
«Катерина». 

У 5-му класі учні вивчають розділ «Історичне 
минуле нашого народу»; учителі мають не тільки 
виховувати шанобливе ставлення до минулого, а й 
спонукати учнів цікавитися історією України, 
проводити дослідження різних історичних епох, 
навчати простежувати зв’язки минулих подій із 
сучасністю, тобто активно і свідомо опановувати 
історичні знання. Визначну роль у цьому відіграє 
методична компетентність учителя, уміння 
підбирати методичний інструментарій, який 
активізуватиме діяльність і цікавість учнів: 
запропонувати учням написати цікавий пост в 
Instagram про історичну подію, яка запам’яталася 
із уроків історії; підготувати колаж про життя 
Б. Хмельницького.  

Для формування творчої компетентності учнів 
застосовують методи продуктивного навчання, 
креативні методи, які дозволяють пізнавати світ, 
створювати власну освітню продукцію. 

Одним із найголовніших завдань викладання 
української мови та літератури є підвищення 
полікультурної компетентності учнів і виховання 
любові до рідного слова, поваги до історії народу, 
його звичаїв, традицій. 

На уроках важливо використовувати 
різноманітний матеріал краєзнавчого та 
літературознавчого характеру, добирати тексти 
про видатних людей, про досягнення культури, 

історичне минуле рідного краю. 
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Для компетентності саморозвитку характерне 
уміння самостійно здобувати інформацію з 
різноманітних джерел різними способами 
виділяти головне, аналізувати, оцінювати, 
використовувати на практиці для власного 
розвитку, прогнозувати результат такої 
діяльності, докладати зусилля для його 
досягнення. 

У 10 класі школярі знайомляться із творчістю 
І. Карпенка-Карого, зокрема зі змістом сатиричної 
комедії «Хазяїн», і трагікомедії «Сто тисяч»,  
активно обговорюють пріоритети й цінності в 
житті людини та ставлення до грошей, які 
забезпечують людський добробут. У цих творах 
порушуються важливі світоглядні, етичні й 
естетичні проблеми які переплітаються із життям 
сучасних учнів, їхніми мріями про підприємницьке 
життя, соціальний статус тощо. Тому доречно 
запропонувати старшокласникам проєкт 
соціального спрямування «Гроші: добро чи зло?». 
Його кінцевим продуктом може бути соціальна 
реклама на тему «Як треба ставитися до грошей?» 
або благодійна акція. Слушно об’єднати школярів 
у групи за інтересами: «соціологи» проводять 
опитування, збирають інформацію, щоб оцінити 
стан речей; «журналісти», проаналізувавши 
новини й дібравши приклади, дають відповідь на 
запитання: «Як гроші впливають на поведінку та 
вчинки людей?»; «дослідники» аналізують 
поведінку героїв обраних творів (слушно 
розглянути    ще   й   образи    Гарпагона    із   твору  
Ж.-Б. Мольєра «Скупий» та Гобсека з однойменної 
повісті О. де Бальзака); «фінансові консультанти» 
складуть порадник для тих, хто хоче бути 
фінансово грамотними та незалежними, 
ознайомлять з історією успіху найбагатших людей 
світу (наприклад, І. Маска).  

Для формування комунікативної 
компетентності учнів на уроках доцільно 
використовувати різні види мовленнєвої 
діяльності: аудіювання, письмо, говоріння, 
читання. Можна запропонувати ситуацію: уявіть 
собі, що одна людина робить іншій певну послугу, 
а та висловлює вдячність. Розіграйте цю ситуацію 
як розмову двох осіб. Або  змоделюйте випадок, 
який найчастіше трапляється у нашому житті («На 
майданчику», «У кафе» тощо). Ефективним 
засобом формування комунікативної 
компетентності вважаються ситуативні завдання. 
Їх використовують у певній послідовності з 
урахуванням теми, змісту, етапу уроку, 
підготовленості класу. Наприклад, на уроці за 
темою «Усна відповідь на лінгвістичну тему» 
можна змоделювати таку ситуацію: «Уявіть, що 
вам треба пояснити однокласникові, який 
пропустив урок, тему “Односкладне речення”.  

Міжпредметні зв’язки дають змогу 
поглиблювати вивчення матеріалу без 
додаткових затрат, реалізувати взаємну 
систематизовану узгодженість, стимулювати учнів 
до використання набутих знань у повсякденній 
практиці. Використання інтегрованих уроків 
забезпечує перебудову процесу навчання. У такий 
спосіб частково вирішується існуюча у предметній 
системі суперечність між розрізненими 
предметними знаннями учнів і необхідністю їх 
комплексного застосування на практиці, у 
трудовій діяльності та в житті людини.  

Лише цікавими, сучасними, креативними 
видами роботи, проєктами, активним залученням 
до виконання завдань, тісним зв'язком із 
повсякденним життям  можна зацікавити 
школярів у процесі вивчення української мови та 
літератури. 
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 

Т. СВЄТЛОВА  

Сучасна математична освіта покликана 
виховати грамотну та компетентну особистість, 
здатну реалізувати свій потенціал у виробничій і 
творчій діяльності в дорослому житті. 
Формування та розвиток дослідницької 
компетентності учнів у процесі навчання 
математики є одним із засобів реалізації цієї мети, 
про що ня 
В. Вербицького, М. Голованя, О. Гриб’юк, Н.Рашев-
ської, А. Хуторсь-кого. 

Різні підходи до визначення терміну 
«дослідницька компетентність» дозволяють 
розглядати його як: 
– результат пізнавальної діяльності людини в 

певній галузі науки, знання, методи, методики 
дослідження, які вона має опанувати, щоб 
здійснювати дослідницьку діяльність, а також 
мотивацію й позицію дослідника, його ціннісні 
орієнтації [5]; 

– цілісну, інтегративну якість особистості, що 
поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід 
діяльності дослідника, ціннісні ставлення, 
особистісні якості та виявляється в готовності й 
здатності здійснювати дослідницьку діяльність 
із метою отримання нових знань шляхом 
застосування методів наукового пізнання, 
застосування творчого підходу в 
цілепокладанні, плануванні, прийнятті рішень, 
аналізі й оцінці результатів дослідницької 
діяльності [1; 2].  

Дослідницька компетентність учня з 
математики – це здатність особистості до 
цілеспрямованої навчальної дослідницької 
діяльності з метою набуття ґрунтовних 
математичних знань; уміння використовувати ці 
знання для розв’язання практичних і теоретичних 
завдань методами математичного моделювання, 
шляхом використання в процесі дослідження 
систем комп’ютерної математики [4].  

Етапи формування дослідницьких компетент-
ностей [4]: 

1) Проєктувальний етап дослідження:  
– постановка проблеми дослідження; 

– аналіз явища, що спостерігається; 
– виявлення проблеми дослідження; 
– формування гіпотези дослідження. 

2) Експериментальний етап дослідження. 
3) Аналітичний етап дослідження (узагаль-

нення результатів дослід-ження). 
4) Практичний етап дослідження (практична 

реалізація результатів дослідження). 
На проєктувальному етапі відбу-вається 

створення програми дослід-ження, відбір методів 
і засобів дослідження, оцінка проблеми за різними 
критеріями оцінювання. Учні повинні побачити в 
проблемі наявну суперечність у розвитку об’єкту 
дослідження, а також невиявлені шляхи виходу з 
цієї суперечності. Навчальне дослідження 
припускає, що шляхи зняття суперечності вже 
знайдено в науці, але вони мають бути 
невідомими самому досліднику-початківцю. 
Обов’язковим кроком цього етапу є саме 
формування гіпотези дослідження.  

На експериментальному етапі дослідження 
учень, використовуючи обрані методи та засоби 
дослідження, повинен отримати підтвердження 
гіпотези дослідження або спростувати її.  

Аналітичний етап дослідницької діяльності 
полягає в аналізі даних, їх узагальненні, 
теоретизуванні, описі та поясненні фактів, 
обґрунтовуванні тенденцій і закономірностей, 
виділенні кореляційних і причинно-наслідкових 
зв’язків. На цьому етапі доцільно використовувати 
такі методи: аналіз, синтез, дедукцію, 
абстрагування й узагальнення, аналогію та 
моделювання.  

На практичному етапі дослідження 
відбувається формування умінь і навичок 
розв’язання задач, узагаль-нюються навчальні 
відомості, формується цілісна картина теми, що 
вивчається. Проводяться  дискусії, обговорення з 
метою правильного оформлення результатів 
дослідження, роблять висновки. 

Усвідомлене проходження всіх етапів 
дослідження    надає   можливість    учневі    набути  
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сукупність знань, умінь, навичок і 
компетентностей, що складають результат 
навчання. 

У процесі формування та розвитку 
дослідницької компетентності учнів на уроках 
математики необхідно педагогічно виправдано й 
обґрунтовано використовувати дослідницькі 
методи:  
– метод гіпотез;  
– метод конструювання понять; 
– метод спроб і помилок;  
– метод прогнозування; 
– метод синектики;  
– метод дослідження;  
– метод запитань;  
– методи символьного й образного бачення; 
– метод фактів;  
– мозковий штурм тощо. 

Доцільно на уроках математики 
використовувати різні форми організації навчання 
(інтегровані та пленерні уроки, лекції, тематичні 
семінари, диспути, навчальні дослідження, 
екскурсії, конференції, консультації, лабораторні 
та лабораторно-графічні роботи дослідницького 
характеру), залучати учнів до роботи в МАН, 
наукових гуртках, школах юних дослідників. Це 
сприяє: 
– оволодінню школярами методами творчої 

діяльності; 
– розвитку уміння працювати самостійно та в 

співпраці з іншими;  
– формуванню життєвої позиції «дослід-

ника» («вивчаю, прагну зрозуміти, сам вирішую 
проблеми»). 
Результат формування дослідницької 

компетентності залежить не лише від форм, 
методів, які використовує вчитель у дослідницькій 
діяльності, але й від засобів навчання.  

У процесі формування та розвитку 
дослідницької компетентності учнів на уроках 
математики необхідно педагогічно виправдано й 
обґрунтовано використовувати комп’ютерно-
орієнтовані засоби навчання: 
– програми динамічної математики GeoGebra, 

GeoGebra 5.0 (http://www.geogebra.org); 
– інтерактивні комп’ютерні моделі (https://cutt.ly/

cd2ZeMD); 
– графічний онлайн калькулятор Desmos (https://

www.desmos.com/); 
– Advanced Grapher 2.2 (http://www.alentum.com/

agrapher/);  

– графічний веб-додаток AutoDraw; 
– мобільний додаток «3D Графіка GeoGebra»; 
– інтерактивну симуляцію «PhET»; 
– «LabInApp» – 3D-інтерактивний віртуальний 

лабораторний інструмент; 
– TANGRAM; 
– LEGO. 

Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання 
забезпечують: 
– комп’ютерну підтримку навчально-дослідни-

цької діяльності учнів;  
– унаочнення складного, абстрактного матема-

тичного матеріалу; 
– створення комп’ютерних моделей математич-

них об’єктів і проведення експериментів з 
ними; 

– розв’язування творчих, нестандартних задач; 
– дослідження різноманітних математичних 

проблем. 
Програми динамічної математики GeoGebra, 

GeoGebra 5.0 реалізують ідею динамічного 
оперування математичними об’єктами, що 
дозволяє поряд із якісною візуалізацією 
математичних об’єктів організовувати 
дослідження графіків функцій, рівнянь, їх систем, 
параметричних залежностей; швидко одержувати 
кількісні характеристики та потрібні метричні 
співвідношення.  

Динамічна комп’ютерна модель дозволяє 
користувачу інтерактивно змінювати певну 
кількість параметрів модельованого об’єкта, 
причому перевага інтерактивності в тому, що 
учень може безпосередньо бачити результат 
впливу змінити тих чи інших параметрів на стан чи 
поведінку об’єкта. 

Середовище GeoGebra використовують як 
інструментальне середовище для самостійної 
роботи учнів на уроці (або вдома), зокрема 
необхідно учням пропонувати завдання 
побудувати та дослідити певні об’єкти, виявити 
закономірності. 

Advanced Grapher на уроках математики 
доцільно використовувати як віртуальне 
моделююче середовище: 
– для оптимізації процесу дослідження функцій та 

їхніх властивостей; 
– для автоматизації процесу побудови графіків 

функції; 
– для графічного розв’язування рівнянь та їх 

систем (особливо з використанням 
параметрів); 

http://www.geogebra.org
https://cutt.ly/cd2ZeMD
https://cutt.ly/cd2ZeMD
https://www.desmos.com/
https://www.desmos.com/
http://www.alentum.com/agrapher/
http://www.alentum.com/agrapher/
https://www.autodraw.com/
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

– для автоматизації обчислень значень функції; 
– як засіб для унаочнення. 

З метою формування та розвитку 
дослідницької компетентності учнів на уроках 
математики необхідно використовувати 
дидактичні можливості: 
– мобільного додатка «3D Графіка GeoGebra», 

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

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

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

Доцільно ознайомити учнів із геометричним 
конструюванням (паркети, замощення площин і 
поверхонь), оригамі, просторовим моделю-
ванням, у тому числі, у комп’ютерних 
середовищах для формування дослідницької 
компетентності учнів на уроках математики.  

Розвиток дослідницької компетентності учнів 
можливий лише за умови їх цілеспрямованої 
діяльності в процесі розв’язування дослідницьких 
задач на уроках математики.  

Під час розв’язування таких задач необхідно 
користуватись алгоритмом розв’язування 
дослідницьких задач, що включає такі етапи [3]:  
– аналіз умови задачі; 

– аналіз математичної моделі; 
– формулювання ідеального кінцевого резуль-

тату та фізичного протиріччя;  
– використання навчального та довідкового 

матеріалу; 
– зміна або заміна задачі;  
– аналіз способу усунення фізичного протиріччя; 
– використання отриманої відповіді; 
– аналіз послідовності розв’язку. 

Формування та розвиток дослідницької 
компетентності учнів у процесі навчання 
математики доцільно здійснювати в процесі 
розв’язування дослідницьких завдань і задач: 
– на прогнозування (задачі на безпосереднє 

висування гіпотез);  
– на виявлення протиріччя та формулювання 

проблем (задачі прихованого питання, задачі на 
конструювання проблемних ситуацій, задачі на 
викриття уявних протиріч, антиномії, задачі на 
формулювання проблем);   

– на моделювання (задачі з не сформульованою 
вимогою до розв’язування; задачі з неповною 
умовою; задачі з надлишковими умовами; 
задачі з трансформацією з конкретного в 
абстрактний план; задачі з трансформацією з 
абстрактного в конкретний план); 

– на формалізацію; 
– на винахід (завдання на відкриття нових 

конструкцій, нових способів дій); 
– дослідницькі експериментальні завдання; 
– дослідницькі графічні задачі. 

1. Вербицький В.В. Дослідницька компетентність старшокласників як засіб формування особистості / 
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Рекомендовані класи: 6-7 

Об’єкт проєктування: декоративні квіти «Соняшник» 
Основна технологія: технологія виготовлення штучних квітів. 
Додаткові технології: технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом. 

Вибір матеріалів: 
 - атласна стрічка шириною 2,5 см жовтого чи помаранчевого кольорів; атласна стрічка шириною 
0,8 см чорного кольору для насіння; 
 - нитки швацькі в колір стрічок; 
 - фетр жовтого і чорного кольорів. 
Добір інструментів: ножиці, лінійка, сантиметрова стрічка, швацькі голки й гольниця, 
наперсток. 

Технологічна послідовність виготовлення виробу  

 

Зміст  технологічної операції Поопераційні фото Інструменти 

Нарізаємо:- із атласної стрічки шириною 2,5 см 
жовтого чи помаранчевого кольорів  десять  
пелюсток завдовжки 8,0 см кожна; - з атласної 
стрічки шириною 0,8 см чорного кольору смуж-
ку  
70,0 см; -із фетру жовтого і чорного кольорів 
два кружечки діаметром 4,0 см.  

 Ножиці, лінійка,  
сантиметрова стрічка  

І. Виготовлення квітки соняшника із елементів жовтого кольору  

Формуємо пелюстки квітки.   Голка, ножиці, наперс-
ток, гольниця  

Закріпляємо швом   «вперед голка» однобічні  
складки закладені назустріч одна одній  на пелюс-
тках квітки.  

 Голка, наперсток,  
гольниця  

Нанизуємо послідовно  пелюстку до пелюстки. 
Об’єднуємо всі десять пелюсток квітки в куло і 
закріпляємо останню з першою.  

 Голка, наперсток,  
гольниця  

Нашиваємо пелюстки квітки на кружечок з фетру 
жовтого кольору швом «вперед голка».  
Перевіримо, який вигляд має бути з виворітної 
сторони квітки. 

 Голка, ножиці, наперс-
ток, гольниця  

ІІ. Виготовлення  « насіння» соняшника із смужки атласної стрічки чорного кольору  

Всиляємо нитку завдовжки у два лікті чорного 
кольору в голку, рівняємо її кінці й зав’язуємо вуз-
ликом. Закріпляємо нитку на один  із кінців стріч-
ки, проводимо голку між двома нитками біля вуз-
лика.  

 Голка, ножиці, наперс-
ток, гольниця  

Прокладаємо шов «вперед голка» вздовж середи-
ни смужки, довжина стібків 0,5-0,7 см.  

 Голка, ножиці, наперс-
ток, гольниця, лінійка 

ДЕКОРАТИВНІ КВІТИ «СОНЯШНИК» 

В. БУЗОВСЬКА   
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О. ІВАХНОВА 

Зміст  технологічної операції Поопераційні фото Інструменти 

Стягуємо смужку вздовж шва до 20,0 см і  
закріпляємо, завівши голку в петлю з нитки.  

 Голка, ножиці, напер-
сток, гольниця  

Нашиваємо зібрану атласну стрічку по зовнішніх  
зрізах чорного кружечка швом  «вперед голка».  

 Голка, ножиці, напер-
сток, гольниця  

Заповнюємо внутрішню частину кружечка та наши-
ваємо зібрану атласну стрічку швом «вперед голка» 
й закріпляємо нитку з виворітної сторони.  
 
 

 Голка, ножиці, напер-
сток, гольниця  

Нашиваємо кружечок із «насінням» на середину  
квітки по контурах  потайними стібками.  

 Голка, ножиці, напер-
сток, гольниця  

Готовий виріб. Квіткою соняшника можна оздобити 
шпильку для волосся, бутоньєрку, футболку чи  
сорочку.  

 Голка, ножиці, напер-
сток, гольниця  

Одним із варіантів є оформлення композиції із кві-
тів соняшника для оздоблення інтер’єру школи, кла-
су, фото зони. Бажаємо вам творчих успіхів!  

  

Клас - 5 
Тип проєкту: 
- створювальний (або конструктивний); 
- за домінуючою діяльністю: практико-
орієнтований; 
- за предметно-змістовим направленням: 
монопроєкт (діє в рамках уроків трудового 
навчання, але може бути продовженим в 
позаурочний час як між предметний проєкт); 
- за характером контактів: колективний 

(проводиться серед учнів 5 класу); 
- за тривалістю: короткостроковий (8 уроків); 
- за кількістю учасників: індивідуальний (кожен 
учень виготовляє свою ляльку-мотанку). 
Навчальний проєкт – це поєднання та реалізація 
«п’яти П»: проблема – проєктування (планування) 
– пошук інформації – продукт – презентація. 
Дорожня карта проєкту містить всі ці «п’ять П», які 
будуть реалізовуватись протягом 8 уроків. 

ТЕМА ПРОЄКТУ: «ЛЯЛЬКА-МОТАНКА – УКРАЇНСЬКА  
НАРОДНА ІГРАШКА»  
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Орієнтовний алгоритм роботи учителя над 
зазначеним проєктом буде складатися з таких 
послідовних кроків:  
1) учитель і учні разом обирають об'єкт проєктування з 

урахуванням учнівських здібностей та інтересів, а 
також можливостей матеріально-технічного 
забезпечення шкільної майстерні; 

2) досліджують (методами проєктування) і обґрунто-
вують форму або конструкцію виробу; 

3) досліджують і добирають матеріали, визначають 
необхідні технологічні процеси, за допомогою яких 
буде виготовлено виріб; 

4) розробляють необхідні для виготовлення виробу 
проєктно-технологічні документи – малюнок, ескіз, 
технічний рисунок, кресленик, схема тощо. 

5) виконують  заплановані роботи.  
Мета проєкту:  

– формування  комунікативних, організаційних, 
літературно-лінгвістичних (по закінченню проєкту 
кожен учень представляє ляльку-мотанку), художніх 
здібностей та мислення учнів, технологічних вмінь; 

– розвиток ключових та предметних 
компетентностей (спілкування державною мовою, 
математична компетентність основні 
компетентності у технологіях, інформаційно-
цифрова компетентність, ініціативність  і 
підприємливість, обізнаність і самовираження у 
сфері культури, екологічну грамотність і здорове 
життя); 

– у ході практичної проєктної діяльності учень 
доповнює власний  досвід техніко-технологічними та 
проектними знаннями, уміннями, навичками, на 
основі яких у нього формується комплекс власних 
суджень, цінностей, ставлень, тобто проєктно-
технологічна компетентність; 

– формування суб'єктної (активної й інтерактивної) 
позиції учня у  навчальному процесі, коли він у 
співпраці з учителем та однокласниками  бере  

участь у  конструюванні власної освітньої 
траєкторії.  
Критерії оцінювання проєкту будуть включати: 

1. Оригінальність ідей,  засобів вирішення проблеми. 
2. Практичне використання наявних теоретичних знань 

і практичних навичок, рівень інтеграції знань із різних 
галузей. 

3. Рівень і складність оволодіння використаними 
технологіями створення продукту. 

4. Ступінь самостійності роботи над проєктом. 
5. Естетичне оформлення результатів. 

Навчальні предмети, з якими пов’язаний проєкт:  
історія, українська мова та література, мистецтво, 
креслення. 

Очікувані результати від виконання учнями 
проєкту: 
– учні наводять приклади ляльок-мотанок, 

характеризують їх види та історичне значення; 
– дотримуються техніки безпеки; 
– здобувають самостійні знання під час пошуку 

інформації про продукт проєкту; 
– розвивають технологічні вміння (робота з 

матеріалом, конструкторські вміння), інформаційну 
та комунікативну компетентність; 

– розвивають підприємливість та підвищують 
фінансову грамотність. 
Практичний результат учнівського проекту: 

• особистісно ціннісним; 

• корисним для сім’ї, родини, класу, школи, громади; 

• має підприємницький потенціал. 
Обладнання: клаптики паперу, кольорові нитки, 

матеріали для додаткового оздоблення (бісер, 
мереживо та ін.), вата, ножиці, голки для вишивання (за 
потребою). 

Додаткове обладнання: олівці, ручки, зошити, папір. 
Оцінювання навчальних досягнень учнів 

відбудеться за критеріями: 
1. Самостійність (0-1 бал). 
2. Дотримання правил  техніки безпеки (0-2 бали). 
3. Якість виконання роботи (0-4 бали). 
4. Дотримання вимог щодо створення ляльки-мотанки 

(0-2 бали). 
5. Естетичність, новизна продукту (0-2 бали). 
6. Вміння презентувати продукт (0-1 бал). 
7. Підсумкова оцінка – 0-12 балів. 

Загальні висновки з проєкту: створюючи проєкт, 
учні дізнаються про ляльку-мотанку як родинний оберіг, 
її види, про історичні відомості виникнення та ролі 
ляльки-мотанки у різних народів, навчаться створювати 
ляльку та розробляти кошторис витрат, та 
обраховувати економічну вигідність створення 
продукту проєкта. 

 

1.Організаційно-підготовчий етап
(урок 1)

2.Конструкторський етап
(урок 2)

3.Технологічний етап
(урок 3)

4.Заключний етап
(урок 3)

Історико-технологічна довідка

Обгрунтування теми проекту

Пошук 
моделей-
аналогів та 
їх аналіз

Технічний ескіз 
виробу

Опис зовнішнього 
вигляду

Підбір матеріалів та 
інструментів

Виготовлення основи виробу

Виготовлення одягу

Оздоблення

Економічні розрахунки

Підведення підсумків 
роботи над проектом

Реклама і товарний знак

Вибір 
засобів 
презентації
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Н. ЛАВРИК 

ПРОЄКТ «УЛЮБЛЕНА СТРАВА МОЄЇ РОДИНИ» 

(Проєкт розроблено для дистанційного 
навчання учнів 6 класу, розраховано на 6 годин.) 

Очікувані результати: 
• Розрізняє етапи проєктної діяльності. 
• Розрізняє моделі-аналоги об’єкта проєктування. 
• Добирає складові страви залежно від їх 

властивостей. 
• Визначає необхідну кількість складових страви. 
• Добирає інструменти та обладнання для 

виготовлення страви. 
• Виконує технологічні операції відповідно до 

технології виготовлення страви. 
• Добирає посуд для подачі страви. 
• Дотримується прийомів роботи з 

інструментами та пристосуваннями. 
• Дотримується санітарно-гігієнічних вимог та 

правил безпечної праці при роботі з харчовими 
продуктами, інструментами та обладнанням. 

Для проєктування були обрані страви з 
прісного тіста (тіста без біологічних чи хімічних 
розпушувачів), а саме: «ліниві» вареники, млинці 
та сирники. 

Заняття №1: «Приготування  
«лінивих вареників». 

Під час дистанційного навчання з’явилась 
гарна нагода зайнятися найулюбленішою справою 
більшості учнів – кулінарією та попрактикуватися в 
приготуванні корисних та смачних страв. 

Будь ласка, дайте собі відповідь  
на питання:  

Які страви з борошна вам відомі? 
Яким з них ви надаєте перевагу. Чому? 
Які начинкам в борошняних виробах ви 

полюбляєте? 
Сьогодні на прилавках магазинів, на столах 

близьких ми можемо побачити велику кількість 
виробів з борошна, приготованих різними 
способами: варених, печених, смажених тощо. 

Розпочнемо знайомство з борошняними 
виробами стравами з прісного тіста в комбінації з 
корисним та смачним продуктом – 
кисломолочним сиром. Спробуємо навчитись 
готувати деякі з них. А робити це смачно 

допоможе наш урок.  
Вареники – це страва із прісного відвареного 

тіста з начинкою.  
Ми з вами тільки розпочинаємо наш 

кулінарний шлях, тому будемо готувати просту 
страву, але не менш смачну:  

ВАРЕНИКИ «ЛІНИВІ» (ГАЛУШКИ СИРНІ) 
Інгредієнти: сир – 300 г, яйце - 1шт., борошно - 

4 ст.л., цукор - 1-2 ст.л., сіль – дрібка, вершкове 
масло (для заправки). 

Приготування: 
Розтерти сир в однорідну масу будь-яким 

зручним способом. Змішати з курячим яйцем, 
цукром, посолити. Борошно краще всипати 
поступово. Готове сирне тісто добре відлипає від 
рук, по консистенції воно має бути м'яким. Якщо в 
страві використовується нежирний сир, можна 
додати 2 столові ложки розтопленого вершкового 
масла.  

З нього наліпити вареники – розділити тісто на 
3 частини, присипати тісто і дошку борошном, 
сформувати «ковбаску» приблизно 3 см в 
діаметрі, нарізати на шматочки по 1 см. Вони 
можуть бути у вигляді кульок або невеликих 
коржиків. 

У каструлю налити води, закип'ятити, 
підсолити. Обережно опускати в неї  вареники і, 
не допускаючи сильного кипіння, варити кілька 
хвилин. Вареники спливли нагору, значить пора їх 
діставати, використовуючи шумівку.  

Гарячі «ліниві» вареники заправити вершковим 
маслом, зверху можна полити свіжою сметаною 
чи солодкою підливою, подати на стіл. 

Правила безпечної роботи та санітарно-
гігієнічні вимоги: 

Перед приготуванням обов’язково вимити 
руки з милом. 

Працювати в захисному одязі та з прибраним 
волоссям. 

Користуватись відповідною обробною 
дошкою. 

При нарізанні  пальці тримати зімкненими 
далі від леза ножа. 
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Закладати продукти в киплячу рідину 
обережно, уникаючи бризок. 

Не торкатися нагрітих частин посуду. 
Не залишати каструлю при нагріванні рідини 

без нагляду. 
Завдання: 
Обрати рецепт страви (запропонований, 

традиційний сімейний або з мережі Інтернет). 
Переглянути відео за посиланням. 
Приготувати страву за рекомендаціями та з 

дотриманням правил безпечної праці та 
санітарно-гігієнічних вимог. 

Сфотографувати процес приготування  
(3-4 фото) або зняти коротке відео та надіслати 
вчителю в особисті повідомлення. (11 балів) 

Додаткове завдання (за бажанням): 
підготувати презентацію «Українські традиційні 
страви з борошна та круп». (12 балів)  

Успіхів та натхнення! 
Заняття №2: «Приготування сирників». 
Робота на минулому уроці продемонструвала 

неабияку зацікавленість кулінарією, тому 
продовжуємо готувати. Сьогодні я пропоную вам 
приготувати смачну і корисну страву – сирники. 

СИРНИКИ  
Інгредієнти: сир (5%) – 500 г, яйце – 1 шт., 

жовтки – 2 шт., цукор – 1 ст.л., сіль – дрібка, 
борошно – 2 ст.л. з гіркою, сметана для заправки. 
Для паніровки  - 4 ст.л. борошна. 

Приготування: 
Перетерти сир через сито або подрібніти 

іншим способом. Добавити цукор, борошно, сіль, 
яйце і жовтки. Перемішати до однорідності. До 
тіста можна додати родзинки. 

Присипати робочу поверхню борошном для 
паніровки. Взяти частину сирної маси і 
сформувати кульку, приплюснути, обваляти у 
борошні, за допомогою ножа сформувати 
«шайбу». Сформувати таким чином усі сирники. 

Розігріти пательню з рослинною олією та 
обсмажити сирники з обох сторін до рум’яної 
кірочки. Після перевертання на другу сторону – 
накрити сковорідку кришкою. 

Викласти готові сирники на паперовий 
рушник, щоб позбавитися зайвого жиру. 

Їдять сирники з варенням, сметаною, 
розтопленим шоколадом, карамеллю, кленовим 
сиропом тощо. 

ПРОЄКТ «КИЛИМОК ІЗ СТАРИХ  ФУТБОЛОК»    

О. ШЕДЕНКО  

«Нове життя старим речам» - цікавий  напрям 
дистанційних творчих проєктів. Адже вдома 
можна віднайти певний предмет, якому необхідно 
надати нові властивості, покращити його 
конструкцію, від реставрувати. А можна 
використати речі, які вже не можна з певних 
причин використовувати за призначенням, і 
перетворити їх на інші цікаві вироби. 

Один з таких виробів я пропоную для 
виготовлення на дистанційних уроках  в 7 або 8 
класах – це «Килимок із старих футболок»  

Цей виріб (килимок) входить до переліку  
об’єктів проєктно-технологічної діяльності учнів 
саме цих класів. 

Також він передбачає застосування основної 
технології : виготовлення в’язаних (плетених) 
виробів та додаткової :виготовлення швейних 
виробів ручним способом. Крім цього виріб буде 

доречний для класів що не поділяються на групи 
хлопців і дівчат. 

Для роботи достатньо буде 4 уроків, за умови 
виконання частини операцій самостійно як 
домашнє  завдання. 

Проєктно-технологічної діяльність розпочи-
нається з організаційно-підготовчого етапу. 

Учні знайомляться з моделями-аналогами, 
технологіями виготовлення, необхідними 
інструментами, ставлять цілі яких необхідно буде 
досягти. 

Всі речі з часом втрачають свою актуальність і 
колишній охайний вигляд.  Їх можна утилізувати, а 
можна дати друге життя: створити килимок з 
зношених старих футболок, який можна розмісти 
ти на підлозі, стільці, або для домашніх 
улюбленців.    Вони   можуть   бути   різної   форми,  
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розмірів, а також кольорової гами. 
Щоб зробити килимок зі старих футболок, 

будуть потрібні прості інструменти: ножиці, нитки 
і голка. 

Покроковий спосіб підготовки пряжі: добре 
виперіть і висушіть речі; розріжте їх на рівні смуги; 
розтягніть стрічки; згорніть стрічки в клубочок. 

Далі учні в асинхронному режимі, використо-
вуючи інструкційну картку заготовляють пряжу, а 
також розробляють власну модель килимка. 

Очікувані результати: 
• навчитися готувати пряжу; 
• оволодіння новими технологіями; 
• виготовити естетичний і корисний виріб; 
• довести реальність вторинного використання 

матеріалів. 
Критерії оцінювання: 

• якість  і естетичність виробу; 
• вдало підібрана кольорова гама; 
• функціональність; 
• відповідність поставленому завданню. 

Технологічна послідовність виготовлення виробу  

Зміст  технологічної операції Поопераційні фото Інструменти 

Вибір матеріалу, відрізання зайвих частин та поділ 
на полоски. 

 Ножиці 

Виготовлення суцільної пряжі, розтягування пряжі 
та змотування її в клубок. 

 Ножиці 

З'єднання пряжі та плетення косички, закріплення 
країв. 

 Нитка, голка, гольниця 

Формування килимка.  Нитка, голка, гольниця 
 
 

Зшивання килимка та контроль якості.  Нитка, голка, гольниця 

Заключний етап: 
– презентація результатів діяльності; 
– самооцінка; 

– відповіді на запитання; 
– Організація он-лайн виставки учнівських робіт. 

Сучасні діти дуже допитливі, незалежні,  
мають оригінальне мислення і висловлюють цікаві 
ідеї.  

Справжньою запорукою успіху навчання є  ефек-
тивна співпраця творчого наставника й учня. Проєк-
тна діяльність забезпечує активне залучення учнів 
до вирішення власних життєвих та професійних  
завдань, допомагає набути досвід майбутнього  
висококваліфікованого фахівця, спонукає до  
вмотивованої діяльності відповідно до вікових і  
навчальних інтересів. За допомогою впровадження 
проєктної технології у освітній процес можна  

навчити учнів: визначати проблеми та проводити 
їх аналіз, знаходити шляхи їх розв’язання, застосову-
вати отримані знання, уміння та навички. 

Шановні колеги! Пропонуємо Вашій увазі збірку 
матеріалів обласної творчої групи учителів Сумщи-
ни за темою «Проєктна діяльність в умовах дистан-
ційного навчання та карантину». Сподіваємося, що 
запропонований матеріал стане в нагоді нашим ко-
легам. 
 

Коренева І.В., методист з 
трудового навчання Сумського ОІППО 
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ІННОВАЦІЇ  ТА ТЕ ХНО ЛОГІЇ  

УПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У НАВЧАННЯ УЧНІВ З ФІЗИКИ Й АСТРОНОМІЇ 

В. КАРПУША 

Концепція реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» на період до 2029 року, 
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 14.12.2016 № 988-р, активізувала 
застосування інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) в освітньому процесі закладів загальної 
середньої освіти. Але матеріально-технічне 
забезпечення ІКТ обмежувалося різноманітними 
чинниками, серед яких висока ціна комп’ютерної 
техніки, вимоги щодо користування у спеціально 
обладнаних приміщеннях. Стрімкий розвиток 
портативних пристроїв (смартфонів, планшетів, 
електронних книг тощо), їхня цінова доступність, 
розвиток сумісних із ними хмарних технологій і 
мультимедійних засобів (програвачів, GPS-
навігаторів, відеокамер, цифрових фотоапаратів, 
диктофонів) обумовило їхнє активне 
використання для раціонального збереження та 
передачі навчальної інформації, швидкого та 
якісного спілкування. Залученню портативних 
засобів зв’язку в навчання здобувачів загальної 
середньої освіти 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 у закладах загальної середньої освіти 
та родинах учнів. Отже, питання упровадження 
мобільних технологій у навчання учнів із фізики й 
астрономії є своєчасним та актуальним. 

Незважаючи на те, що використання мобільних 
технологій в освіті учнів почалося не так давно, 
теоретичні аспекти їх залучення в контексті 
мобільного навчання грунтовно висвітлювали 
зарубіжні дослідники: 
– Crawford L., Dalton S., Higgins K., Hegedus S.J., 

Huscroft-D'Angelo J., Lichti M., Roth J., Tapper 
J.R. щодо класифікації типів 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 із 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., досліджували умови 
ефективного упровадження мобільних 
технологій у навчання природничих наук. 
Серед українських науковців теоретичні 

питання упровадження мобільних технологій в 
умовах закладів загальної середньої та вищої 
освіти України розглядали І. Біляй, В. Биков, 
І. Воротникова, І. Голіцина, Р. Горбатюк, 
Р. Гуревич, А. Грушева, Н. Кононец, Н. Полов-
нікова, С. Терещук, Ю. Триус, Л. Філіппова та інші. 

Прийнятий Міністерством охорони здоров’я 
України у вересні 2020 року Санітарний регламент 
для закладів загальної середньої освіти (далі 
санітарний регламент) обмежив перелік 
портативних 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 із діагоналлю екранів не менше 35,56 см, 
а під час проведення лабораторних і практичних 
робіт, проєктної діяльності з фізики й астрономії – 

Смартфон, як найбільш вживаний портативний  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300968#bib60
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300968#bib60
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300968#bib60
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300968#bib18
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300968#bib18
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300968#bib95
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300968#bib154
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300968#bib19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300968#bib49
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300968#bib49
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300968#bib163
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300968#bib163
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300968#bib87
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засіб ІКТ, має значно менші розміри й сприяє 
швидкій втомлюваності очей під час 
опрацювання значних масивів текстової 
інформації. 

Наукові дослідження показали, що вчителі 
частіше використовують смартфон, ніж планшет, 
у навчанні учнів для [2]:  
– пошуку додаткової інформації в мережі 

Інтернет – на 15 %; 
– 

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

практичних або демонстраційних експеримен-
тальних 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, 
тому постає проблема виявлення навчальних 
ситуацій, де  можна застосовувати даний 
пристрій, не завдаючи шкоди здоров’ю учнів. 

Отже, метою статті є узагальнення 
особливостей упровадження мобільних 
технологій в навчання з 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 на навчання учнів з 
фізики та астрономії; 

– виділимо складові освітнього середовища з 
фізики та астрономії; 

– оцінимо достатність мобільних цифрових 
інструментів для реалізації етапів 
дидактичного циклу під час навчання з 
базових предметів «Фізика», «Фізика і 
астрономія»; 

– проаналізуємо результати наукових 
досліджень щодо ефективності використання 
різноманітних мобільних цифрових 
інструментів у навчанні учнів з фізики й 
астрономії. 
Під час пошуку, відбору та узагальнення 

напрямів упровадження мобільних технологій у 
навчанні з фізики й астрономії варто пам’ятати, 
що мобільні технології – це сукупність цифрових 
портативних мобільних пристроїв, які 
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 дотримуються 
погляду, що мобільне навчання є електронним 
навчанням із 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 виявили, що 
мобільне навчання має однакові недоліки 
впровадження з усіма іншими видами 
електронного 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 
й 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. 
Аналізуючи чинники, які впливають на 

ефективність упровадження мобільного 
навчання, визначені Т. Грановською [3], ми 
дійшли висновку, що сьогодні зберігають 
важливість такі чинники: 
– 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; 

– 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 
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використання мобільних технологій в 
освітньому процесі для навчання з фізики й 
астрономії;  
– організаційні – недосконалість умінь учителя 

здійснювання похвилинний розподіл часу під 
час планування уроків фізики й 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, передбачають 
масштабування вмісту цифрових та онлайн 
ресурсів. 

Необхідною умовою впровадження 
мобільних технологій у навчання учнів із фізики 
й астрономії є наявність середовища мобільного 
навчання. Ураховуючи різні види технічної 
архітектури такого середовища, описані 
С. Шматковим, Н. Кучуком, Ж. Коломійцем [11], 
вимогам санітарного регламенту відповідає 
середовище, коли 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 має 
містити програмне забезпечення для 
отримання, опрацювання, передачі навчального 
контенту, що містить інформацію про зміст 
знань із 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, встановлених 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 мають забезпечувати доступ до 
Інтернет-ресурсів, соціальних мереж, ресурсів 
віртуальної та доповненої реальності, 
візуалізувати дані цифрових датчиків і 
навчальних цифрових вимірювальних приладів 
із фізики. 

Проаналізуємо можливості мобільних 
технологій у забезпеченні дидактичного циклу 
вивчення навчальних предметів «Фізика», 
«Фізика і астрономія». Спираючись на погляди 
Л. Зоріної, І. Малафіїка, А. Павленко, дидактич-
ний цикл розглядатимемо як функціональну 
систему взаємодії етапів навчання учнів із 
формування предметних компетентностей із 
фізики й 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 у застосунках Word Art, 
Word Cloud Generation, можна ознайомити з 
темою уроку та її поняттями, актуалізувати 
життєвий досвід учнів і виявити спотворені 
уявлення змісту фізичних і астрономічних 
понять, особливостей застосування фізичних 
явищ, здійснити постановку проблемного 
завдання. Створені в мобільній версії онлайн-
ресурсу LeaningApps кросворди, дозволять 
перевіряти й активізувати актуальні знання 
учнів. 

Наступний етап дидактичного циклу – 
первинне ознайомлення з навчальним 
матеріалом – реалізується під час роботи учнів з  
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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 й 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. 

У навчанні з фізики й астрономії важлива 
наочність, яка візуалізує мікро- та мегапроцеси, 
недоступні безпосередньому спостереженню. 
Швидкий доступ до конкретних інтернет-ресурсів 
з навчальними відео, анімаціями фізичних та 
астрономічних процесів, зображеннями астроно-
мічних 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 й астрономічні 
теорії в описі явищ, прогнозувати розвиток подій. 
Система забезпечення практичної складової 
навчальних програм з фізики й астрономії 
складається з навчального фізичного експери-
менту (спостережень явищ, демонстраційних і 
фронтальних експериментів, виконання 
лабораторних робіт, робіт лабораторного 
практикуму, практичних робіт з астрономії, 
домашніх навчальних експериментів), 
практикумів із розв’язування задач, розробки та 
захисту навчальних проєктів.  

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

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

параметри симуляторів мобільних версій 
віртуальних лабораторій із 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 механізмів. 

Виконання навчального фізичного експери-
менту в закладах загальної середньої освіти 
передбачає застосування мобільних цифрових 
приладів навчального призначення, таких як 
«Einstein», «GlobiLab». Вони рекомендовані 
Типовим переліком засобів навчання та 
обладнання для навчальних кабінетів і STEM-
лабораторій, затвердженим 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 вимірювальних приладів здійснює 
дистанційно автоматизований збір даних, які 
фіксуються різноманітними датчиками під час 
проведення експериментальних досліджень із 
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 
навчання учнів з фізики й астрономії забезпечений 
мобільними застосунками або веб-сервісами 
відповідного призначення. 

Упроваджуючи мобільні технології в навчання, 
необхідно враховувати висновки наукових 
досліджень щодо залежності якості навчання від 
типу використаних цифрових інструментів. 
Найпотужніше впливають на  учнів віртуальні 
лабораторії, які моделюють складні реальні 
ситуації [13, 14]. Ефект підвищення результатів 
навчання досягається наданням навчальній 
діяльності учнів ознак дослідницької у ході 
маніпулювання параметрами моделі.  

Середній вплив спостерігається під час 
навчання з використанням інтелектуальних 
систем навчання, (наприклад, електронні 
підручники), коли 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,  
спрямованих 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. Дані інструменти дозволяють 
учням індивідуально вибирати стратегію пошуку 
інформації та різними способами вирішувати 
завдання. Як зазначають Ю. Жук, О. Соколюк, 
Н. Дементієвська, 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 у навчання з фізики й 
астрономії. Дослідники відзначають, що якість 
знань підвищується, коли традиційні методи 
доповнюються прийомами використання 
мобільних інструментів [12]. У цьому випадку 
важливо оцінити додаткові переваги, які можна 
досягти під час опрацювання навчального 
матеріалу за допомогою мобільних технологій. 

На думку П. Малежика та  М. Малежика, 
найбільш сприйнятливими для  реалізації 
мобільного навчання є репродуктивний, 
пояснювально-ілюстративний, евристичний, дослі-
дницький методи навчання та метод проблемного 
навчання [6].  

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

Підсумовуючи проведений аналіз результатів 
наукових досліджень із використання мобільних 
технологій у закладах загальної середньої освіти, 
зокрема під час навчання учнів з фізики й 
астрономії, можна зазначити, що: 
– санітарний регламент для закладів загальної 

освіти зафіксував параметри технічних та 
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 в навчанні учнів 
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 
інструментів, здатних забезпечити реалізацію 
дидактичного циклу в навчанні учнів з фізики й 
астрономії; 
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– у навчанні учнів із фізики й астрономії доцільно 

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

– вирішальним фактором ефективності 
упровадження мобільних технологій  є 
методична компетентність учителя та 
компетентність у здійснення супроводу 
навчання учнів із застосуванням цифрових 
мобільних інструментів. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНИХ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ НА УРОКАХ  
ІСТОРІЇ  ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  

О. ТРЕТЬЯКОВА 

Мета навчання в сучасній українській школі – 
формувати та розвивати особистість учня. У 
контексті сьогодення ця мета реалізується через 
підготовку школяра до життя, опанування ним 
знаннями, уміннями, навичками. Потужну 
державу та конкурентну економіку забезпечить 
згуртована спільнота творчих людей, 
відповідальних громадян, активних і 
підприємливих.  

Становленню учнів як свідомих громадян своєї 
країни, патріотів України сприяє реалізація 
наскрізної змістової лінії «Громадянська 
відповідальність» у процесі викладання предметів 
громадянської та історичної освітньої галузі. 

З метою формування відповідального члена 
суспільства та громади, що розуміє принципи та 
механізми функціонування суспільства; який 
визнає загальнолюдські й національні цінності, 
керується морально-етичними принципами та 
почуттям громадянської відповідальності у 
власній поведінці,  наскрізна лінія «Громадянська 
відповідальність» має реалізовуватися через: 
– навчання про громадянську відповідальність;  
– навчання для розвитку розуміння та форму-

вання ціннісних ставлень до громадянської 
відповідальності;  

– навчання через здобуття практичного досвіду 
громадянської відповідальності [6, с.58].  
Вивчаючи історію, важливо звертати увагу 

учнів не тільки на знання фактів, а й 
відслідковувати, як змінювалося життя людей, як 
виборювалися права та свободи. Запровадження 
змістової лінії «Громадянська відповідальність» на 
уроках історії допоможе учням ідентифікувати 
себе як особистість і як громадянин України, 
усвідомити цінності людини, сприятиме 
формуванню небайдужого ставлення до тих, хто 
потребують допомоги та підтримки, толерант-
ного сприйняття і ставлення до життєвої позиції 
інших, поваги до досвіду і цінностей власного й 
інших народів, держав, релігій, культур. 

Так, під час вивчення тем розділу «Антична 
цивілізація та її сусіди» (6 клас) учні отримають 

знання  про права людини та розуміння їх змісту; 
усвідомлять необхідність поширення знань про 
права людини; розвинуть навички активної участі 
у громадському житті; уміння працювати в групі 
та проявляти ініціативу. Описувати повсякденне 
життя афінян, становище афінського 
громадянина, застосовувати поняття та 
пояснювати їх на прикладах,  висловлювати 
судження про важливість афінської демократії, 
прав та обов’язків громадян учні зможуть, 
опрацьовуючи матеріал теми «Утвердження 
демократії в Афінах» (6 клас). З метою 
формування активної життєвої позиції, 
усвідомлення значення свободи вибору, 
відповідальності за свій вибір, наслідків дії або 
бездіяльності, рекомендуємо в 9-10 класах  під час 
вивчення періоду ХІХ-початку ХХ століття 
використовувати вправи посібників Ради Європи 
із серії «Живемо в демократії». Застосування 
знань про принципи правової держави, 
оцінювання стратегії поведінки мас та їхніх лідерів 
у соціальних і політичних  конфліктах сприятиме 
урок із всесвітньої історії (10 клас «Франція. 
Соціально-економічний розвиток Четвертої та 
П’ятої Республік»). 

Під час вивчення теми «Створення ООН. 
Україна в ООН та інших міжнародних 
організаціях» (11 клас, всесвітня історія та історія 
України) з метою реалізації наскрізної змістової 
лінії «громадянська відповідальність» за 
допомогою ключових запитань (чи справдилися 
очікування людей після перемоги 
антигітлерівської коаліції? чи можна вважати, що 
створення  ООН стало наслідком усвідомлення 
людством взаємозалежності країн і народів світу 
після Другої світової війни?) учні зможуть 
висловлювати власне ставлення до участі України 
в заснуванні ООН, оцінювати міжнародний статус 
України за часів створення ООН і порівнювати 
його з сьогоденням, пояснювати значення 
створення всесвітньої міжнародної організації для 
підтримки миру й безпеки. 
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З метою формування відповідального члена 
громади та суспільства, реалізуючи наскрізну 
змістову лінію «Громадянська відповідальність»  у 
процесі вивчення тем «Права та відповідальність 
людини і громадянина» у 9 класі на уроках 
правознавства, у 10 класі на уроках інтегрованого 
курсу «Громадянська освіта», рекомендуємо 
пропонувати учням вислови відомих людей:  
– «Ми із задоволенням слухаємо тих, хто 

говорить нам про наші права, проте не 
любимо, коли нам нагадують про наші 
обов’язки» (Е. Борк, англійський  політик і 
письменник ХVIII ст.); 

– «Право й обов’язок подібні до пальм, які не 
приносять плодів, якщо не  ростуть 
поряд» (Ф. Р. де Ламенне ХVIII ст., 
французський абат, публіцист). 

Отже, вивчення історії у процесі  реалізації 
наскрізної змістової лінії «Громадянська 
відповідальність» передбачає не тільки 
інформаційне збагачення учнів, а й формування 
навичок аналізу, толерантного ставлення до 
різних поглядів, релігій і культур.  

Актуальним питанням сьогодення є й 
реалізація змістової лінії «Екологічна безпека та 
сталий розвиток», яка передбачає формування в 
учнів соціальної активності, відповідальності,  
екологічної свідомості, готовності брати участь у 
вирішенні питань збереження довкілля та 
розвитку суспільства, усвідомлення важливості 
сталого розвитку для майбутніх поколінь. 
Сформована екологічна свідомість громадян – це 
запорука високого рівня розвитку держави. 

Так, на уроках історії в 5-6 класах маємо 
навчити учнів визначати  природні умови історико-
географічних регіонів; пояснювати, як природні 
умови можуть впливати на життя людей (на 
прикладі окремих історико-географічних регіонів 
України); розуміти історичний взаємозв’язок 
людини із природою; оцінювати вплив людини на 
природу, наслідки її господарської діяльності. На 
уроках всесвітньої історії у 7 класі, вивчаючи 
середньовічний світ Західної Європи, 
рекомендуємо звернути увагу школярів на 
тогочасні екологічні проблеми. Наприклад, 
запропонувати учням дослідити взаємозв’язок 
між соціально-економічними,  політичними 
проблемами європейських країн (війни, 
слаборозвинена медицина, антисанітарія) та 
глобальними епідеміями. Варто провести 

дискусію «Чи можливе повторення катастроф 
Середньовіччя сьогодні?».  

На уроках суспільних дисциплін необхідно 
наголошувати, що підґрунтям реалізації принципів 
сталого розвитку є розбудова на всіх рівнях 
відкритої спільноти, спроможної до ефективних 
дій, а також забезпечення верховенство права та 
справедливого правосуддя. 

Наскрізна змістова лінія «Здоров’я і безпека» 
має на меті сформувати учня як духовно, 
емоційно, соціально й фізично повноцінного члена 
суспільства, здатного дотримуватися здорового 
способу життя та формувати безпечне життєве 
середовище. Учнів 5-6 класів варто навчати 
цінувати здоров’я та безпечну поведінку, знати 
джерела небезпеки, правильно поводитися в 
критичних і небезпечних ситуаціях. Учнів 7-9 класів  
необхідно навчити осмислювати свої вчинки та 
поведінку з огляду збереження здоров’я і 
безпеки, знати й цінувати права, обов’язки, бути 
відповідальним щодо власної безпеки й безпеки 
оточуючих людей, розуміти залежність між 
здоров’ям громадян і розвитком суспільства [8, 

с.11]. 
У всі історичні епохи жили люди, які любили 

подорожувати та прагнули у своїх мандрівках 
побачити нові землі. Так, у своїй книзі «Зброя, 
мікроби та харч» відомий американський біолог-
дослідник світової історії Дж. Даймонд, 
аналізуючи наслідки  іспанського завоювання 
Америки, намагався дати відповідь на питання: 
чому саме європейці завоювали Новий світ і 
винищили його корінне населення? чому ж  
представникам європейської цивілізації стало 
тісно в межах континенту? Для активізації 
пізнавальної діяльності, реалізації наскрізної 
змістової лінії «Здоров’я і безпека»  пропонуємо 
учням  дати відповіді на запитання: які саме 
переваги у зброї, мікробах (віруси, інфекції) та 
харчу (господарство) мали європейці над 
американцями? які ще фактори надавали 
перевагу європейцям? 

Автор «Історії запорізьких козаків» 
Д.Яворницький писав, що на Січі «ввійшовши в курінь 
козаки знаходили страви вже налитими в “ваганки” 
або невеликі дерев’яні корита...  На “стяблі” – 
своєрідних залізних плоских ваганках з шийкою для 
проціджування юшки, подавалася до  столу риба – 
одна з традиційних  для  козаків страв» [4, с.184].  

https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKM0tjeXVCUFdQcFk
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKM0tjeXVCUFdQcFk
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKYzdES2U2VTd0cWs
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Під час вивчення тем з історії України 
«Повсякденне життя представників  основних 
верств українського суспільства» (8-9 клас) варто 
звернути увагу учнів  на особливості харчування 
козаків, селян, міщан; на склад харчових 
продуктів та їхнє значення у харчуванні людей  ХVІ-
ХVІІІ ст.; на процес травлення, харчові розлади, 
гігієну харчування людини, профілактику 
захворювань зубів та органів травної системи, 
небезпеку харчових отруєнь; на раціон 
збалансованого харчування. Окрім того, 
наголосити і на особливостях харчування учнів у 
підлітковому віці та на гастрополітичних звичках. 
Необхідно запропонувати учням  навести 
приклади збалансованості власного раціону; 
обговорити різні способи приготування їжі для 
збереження здоров’я, вчитися самостійно дбати 
про здоровий стан організму, жити в гармонії з 
природою. Отже, школярі, вивчаючи матеріал 
конкретної теми, мають змогу набути життєві  
навички та вміння, враховуючи досвід минулих 
поколінь. 

Усвідомленню значення навколишнього 
середовища для життя та здоров’я людини на 
уроках історії сприятиме дослідницька та  
проєктна  робота.  

У процесі вивчення тем «Наукові й технічні 
досягнення» (всесвітня історія, 8 клас), 
«Найважливіші досягнення науки і 
техніки» (всесвітня історія, 10 клас) учні 
обговорюють досягнення науки і техніки, 
пояснюють їхній вплив  на повсякденне життя 
людей, усвідомлюють історичне значення 
технічних досягнень, наукових праць (відкриттів і 
винаходів) доби Середньовіччя чи Нового часу. 

Звертаємо увагу на те, що майже за 6 років 
збройного конфлікту в Україні з’явилося нове 
соціальне утворення  – «діти війни», які на 
звільнених територіях постійно  зіштовхуються з 
небезпекою (наприклад, мінами та снарядами, 
що не розірвалися). Точної статистики про те, 
скільки дітей постраждали від незнешкоджених 
мін, немає. З метою  навчання поводженню учнів 
із небезпечними предметами рекомендуємо на 
уроках використовувати фільм «Діти 
Донбасу» (історія України, розділ 6 «Творення 
нової України», 11 клас; інтегрований курс «Історія: 
Україна і світ», розділ 6 «Україна в сучасному світі, 
11 клас).  

Методичні можливості реалізації змістової 
лінії «Здоров’я і безпека» полягають у розкритті 

чинників дотримання здорового способу життя, 
які найбільше залежать від самої людини. Це 
фізична культура, раціональне та збалансоване 
харчування, дотримання чистоти повітря, 
забезпечення інтелектуального, морального й 
духовного розвитку.  

Сьогодні Інтернет став невід’ємною частиною 
нашого життя. З метою формування уміння 
критично оцінювати інформацію, отриману з 
мережі Інтернет під час підготовки до уроків і 
практичних занять, рекомендуємо знайомити 
учнів із правилами спілкування в Інтернеті, з 
небезпечними кібертехнологіями. Саме це 
сприятиме підвищенню рівня їхньої 
комунікативної культури, оперативному реагуван-
ню в нестандартних ситуаціях, спонукатиме 
підлітків до самопізнання та саморозвитку. В 
умовах стрімкого розвитку фінансових відносин у 
всіх сферах життєдіяльності людини актуальною 
проблемою є формування економічної культури й 
економічного мислення учнів. Реалізація змістової 
лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» 
спрямована на розвиток лідерських ініціатив, 
забезпечення кращого розуміння молодим 
поколінням українців практичних аспектів 
фінансових питань [7, с.12]. Формування та 
розвиток підприємницьких компетентностей, 
реалізацію цієї змістової лінії доцільно  
здійснювати,  використовуючи інформаційний 
потенціал програми та вдосконалюючи форми 
проведення практичних занять. 

У процесі вивчення тем з історії України та 
всесвітньої історії, які стосуються економічного 
розвитку держав, варто розкрити зміст понять, 
пов’язаних із підприємництвом: «данина», 
«оброк», «монополія», «сегрегація», «трест», 
«синдикат», «картель», «монополізація еконо-
міки», «кооперативний рух», «тіньова економіка», 
«дефолт», «інвестиція». Доцільно також  звернути 
увагу  учнів на діяльність меценатів, які стали 
рушійною силою суспільних та економічних 
процесів ХІХ століття (представники родин 
Терещенків і Харитоненків). Розвиток підприємни-
цької наскрізної змістової лінії в рамках 
історичних дисциплін можна здійснювати за 
допомогою проєктів, учнівських презентацій 
пам’яток рідного краю, історичних нарисів (есе) 
про видатних економістів або політиків, які 
розробляли базові  принципи організації 
економічного життя національних спільнот у той 
чи інший період розвитку країни. Звичайно ж,  під  
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час вивчення тем пов’язаних з економічним 
розвитком, учителю варто акцентувати увагу на 
таких історичних процесах, як Великі географічні 
відкриття (всесвітня історія, 8 клас), буржуазна 
революція (всесвітня історія, 9 клас), боротьба за 
економічні права (всесвітня історія, 9 клас), 
наукові винаходи тощо. З метою розуміння появи 
та становлення грошового обігу в країні 
рекомендуємо проаналізувати факти з історії 
розвитку кредитно-фінансових відносин в Україні 
в ХV-XIX століттях, з’ясувати  передумови 
виникнення страхування в Україні (діяльність 
перших національних страхових товариств 
«Дністер» і «Карпатія»). 

З метою формування в учнів системи понять, 
пов’язаних із фінансовою сферою, рекомендуємо 
використовувати ситуативні вправи та завдання 
[1]. 

Отже, реалізація наскрізних змістових ліній 
«Громадянська відповідальність», «Екологічна 
безпека та сталий розвиток», «Здоров’я і 
безпека», «Підприємливість та фінансова 
грамотність» у процесі викладання  предметів 
громадянської та історичної освітньої галузі 
сприятиме формуванню соціальної активності, 
відповідальності й екологічної свідомості учнів, 
тієї вільної особистості, яка визнає 
загальнолюдські та національні цінності.  
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З ІСТОРІЇ  К РА Ю  

О. КОСТЕНКО  

ВОНИ Є. ВОНИ ПОРУЧ  

У травні пошукова група Комунальної установи 
Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 у 
рамках Всеукраїнського історико-літературного 
конкурсу, присвяченому пам’яті  Завена Саркісяна,  
розпочали працювати над проєктом «Вони є. Вони 
поруч». Його Головна мета – популяризувати 
творчість представників різних національних 

поселень  та етносів, які проживають в Україні.   
Сумщина славиться багатьма відомими 

місцями. Одним з таких є Путивльщина. Багато 
можна розповідати про цей видатний куточок 
Сумщини. Увагу пошукової групи привернуло 
поселення «горюнів», яке знаходиться на території 
Путивльщини, їхня історія, побут. 

https://www.youtube.com/watch?v=DcAryhguIsY
http://www.greenpack.in.ua/school/high/threat/detail.php?id=95
http://www.greenpack.in.ua/school/high/threat/detail.php?id=95
https://www.schools-for-democracy.org/biblioteka/publikatsii-vydani-v-ramkakh-prohramy/gromadyanska-vidpovidalnist
https://www.schools-for-democracy.org/biblioteka/publikatsii-vydani-v-ramkakh-prohramy/gromadyanska-vidpovidalnist
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РЕСТОРАННЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У СУМАХ  НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТ 
«СУМСКОЙ ВЕСТНИК» ТА «СУМСКОЙ ГОЛОС»  (1905 – 1918 РР.) 

О. МИХАЙЛОВСЬКИЙ 

Проєкт так і назвали – «Дивовижний 
горюнський край». Учасницями пошукової групи 
були троє дівчат: Рябоконь Катерина, Марченко 
Олександра та Осадча Єлизавета. 

Серед пунктів пошуку було «Селище 
Линевское», а сьогодні – село Линове, де 
зберіглися гончарні промисли та фольклор. Також 
тут із глини у давнину виробляли і  глиняний 
посуду, яким навіть торгували в сусідніх селах.  

А як співають місцеві горюни! Жінки 
розказують, що співати місцеві люди ніколи не 
переставали. Пісня  була невід’ємною частиною 
будь-якого свята чи заняття горнів. Місцева 
молодь, пісень старих хоча і не знає, але до співу 
також має хист.  

Окрім Линового, співають охоче і в сусідніх 
селах, як от у Новій Слободі. Але манера співу там 
інакша, проте саме тут створено музей 
горюнської культури. 

Музей являє собою садибу горюнів кінця XIX - 
початку XX століть. Крім самого будинку, можна 
побачити традиційні господарські будівлі: сарай, 
клуню, млин, а також незвичайний колодязь-
журавель. 

Атмосфера минулого століття передається за 
допомогою старовинних предметів побуту, 
меблів, одягу, посуду, ремісничих інструментів. 
Щоб гість музею відчув всю самобутність горюнів, 
тут проводяться екскурсії та звучать пісні 
горюнською мовою. Цей особливий діалект 
поєднує в собі російську, українську та білоруську 
мови, так що зрозуміти не так уже й складно.  

Цікавий рідний край у пізнанні: автентичних 
співах, одязі та традиціях, що зберігся,  
незважаючи на моду та зовсім інші естетичні 
вподобання молоді. Занурення в історію формує 
не лише громадянську культуру, а й вчить берегти 
традиції та популяризувати їх. Тому хочеться  
щиро подякувати організаторам конкурсу за 
чудову можливість  дослідити культуру нашої 
видатної, багатої на історію України.  

 
* Проєкт вдалося втілити в життя завдяки 

вчителю географії, керівнику гуртка 
«Екскурсоводи шкільного музею “Бойових 
конфліктів ХХ-ХХІ століть” Костенко Олені 
Юріївні. 

Історія ресторанного підприємництва 
пов’язана не тільки з історією економічного,  а й 
культурного розвитку. Саме про це свідчать факти 
становлення та розвитку системи громадського 
харчування в Сумах, запозичені з публікацій 
місцевої преси – «Сумского вестника» та 
«Сумского голоса».  

На початку XX століття  заклади громадського 
харчування були розташовані у діловому та 
культурному центрі міста. Це райони вулиць 
Соборної, Воскресенської, Петропавлівської, 
Покровської, Нижньо-Воскресенської (нині 
Кооперативної), Лебединської (нині Герасима 
Кондратьєва) та Покровської площі. На вулиці 
Соборній знаходилися ресторан «Бристоль», кафе 
«Метрополь», кондитерські Т. Парчинського та 
Ланге, їдальня «кулінар», кафе «Ермітаж», кафе-
паштетна. На Воскресенській – ресторан 

«Марсель», кафе-ресторан у домі купців 
Копилових, кондитерська німецького підданого 
Крюгера, їдальня в будинку Горявенка. На вулиці 
Покровській при театрі Корепанова (нині 
Сумський академічний театр для дітей та 
юнацтва) – ресторан «Сад Тиволі». На вулицях 
Лебединській і Нижньо – Воскресенській – 
єврейські кухмістерські З.М. Митлянської. На 
Петропавлівській – кофейня «Cafe Bristol», 
кондитерська Ланге. На Покровській площі – 
їдальня «Венська». 

Газета «Сумской голос» за 24 листопада 1905 
року містить інформацію про відкриття 
кондитерської Т. Парчинського. Відвідувачам 
пропонувалося скуштувати різноманітні 
кондитерські вироби, посмакувати какао, 
шоколадом, кавою, гренадином і морозивом [23]. 
На        Соборній       розташовувалося      ще     одна  
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кондитерська – філіал кондитерської Ланге [7].  
У газеті «Сумской вестник» за 24 січня 1913 року 

надруковано оголошення, у якому ресторан 
«Бристоль» пропонував після концерту Н. Плевиц-
кої гала-вечерю, до меню якого входили стерлядь, 
рябчики та глясе, вартістю 1 карбованець  
50 копійок із персони.  

Управляючим ресторану був А. Скляренко. 
Також можна було зробити замовлення та 
забронювати стіл за телефоном, який вказувався в 
оголошені. На початку ХХ століття кілограм 
стерляді коштував 90 копійок, а тушка рябчика – 
40 копійок [3]. 

Газета «Сумской вестник» за 12 лютого 1913 
року було надруковано оголошення про ресторан 
«Бристоль». Його відвідувачам пропонувалася  
порція млинців за 60 копійок кожного дня. З 13.00 

до 17.00 пропонувалися обіди з двох страв за 50 

копійок. А якщо відвідувач мав абонемент, то обід 
обходився у 40 копійок. Повідомлялося про 
отримані свіжі продукти: стерлядь, томати, цвітна 
капуста, свіжі шампіньйони та ананаси [4].  
7 березня 1913 року ресторан «Бристоль» був 
тимчасово зачинений. Власником закладу був Я. 
Кулаков. У газеті «Сумской вестник» за 6 квітня 
1913 року повідомлялося про відкриття ресторану 
«Бристоль» 7 квітня 1913 року, а також про, 
запрошення  московських кухарів, пропонувалися 
кращі вина як російського виробництва, так і 
закордонного. Змінився також і управляючий: ним 
став В. Оніпко. Зверталася увага на доступність цін 
[8]. У газеті «Сумской Вестник» за 20 квітня 1913 

року, окрім меню, ресторан «Бристаль» 
пропонував концерт струнного оркестру 
В. Онуфріо. Згадувалися окремі кабінети з піаніно 
[9]. Газета «Сумской вестник» 11 травня 1913 року: 
друкує оголошення про те, що в ресторані «кухня 
московська» і що «грає оркестр під керівництвом 
Тамаріна». Обід коштував 50 копійок, помісячно за 
абонементом обід обходився відвідувачу в  
12 карбованців.  Приймалися замовлення з 
доставкою [11]. 

У газетах «Сумской вестник» за 28 листопада 
та 6 грудня 1913 року надруковано оголошення 
про гала-вечері в ресторані «Бристоль», під час 
яких відвідувачі скуштують стерлядь 
померанську, рябчиків, курчат по-польські, 
осетрину американську, пунш мандариновий, 
пломбір «Париз’єн». Але ціна вже не 1 

карбованець 50 копійок, а 2 карбованця. І звісно, 
культурна програма – концерт пані Комарової [15] 
[16].  

Газета «Сумской вестник» за 18 жовтня 1918 

року містила оголошення, яке стосувалося 
діяльності кафе «Метрополь». Асортимент наїдків 
не вказувався, але зазначена культурна програма: 
відвідувачам пропонували послухати романси, 
арії з оперет, гру оркестру Іранека [20]. У газеті 
«Сумской вестник» за 18 жовтня 1918 року 
зазначалося про відкриття кафе-паштетної з 
суботи 19 жовтня і про те, що  заклад 
працюватиме кожного дня з 9 годин ранку. 
Відвідувачам пропонувалися холодні закуски, 
гарячі сніданки та вечері, а також кава, какао, 
шоколад, желе [20].  

По вулиці Соборній були відкрита їдальня 
«Кафе-кулінар», управляючим якої був Е. Скакун 
[22]. На відміну від ресторанів, їдальня належить 
до тих закладів громадського харчування, що 
призначені лише для надання послуг із 
харчування. Їдальні не задовольняють 
гастрономічні забаганки, а годують клієнтів за 
прийнятну для них ціну [21]. Пізніше, з кінця 
грудня 1918 року, розпочало свою діяльність кафе 
«Ермітаж». Відвідувачам закладу пропонувалися 
не тільки сніданки, обіди та вечері з найкращих 
продуктів, а й музичні номери у виконанні  струно-
концертного оркестру під керівництвом скрипаля 
П.М. Шапіро (обіду та вечері) [22]. 

Вулиця Воскресенська – одна з найстаріших 
вулиць нашого міста – названа на честь церкви 
Воскресіння Христового, першого мурованого 
храму в Сумах. Будинки на Воскресенській 
побудовані  у XVIII –  на  початку ХХ століття. На 
вулиці знаходилися ресторан «Марсель»,  кафе-
ресторан у домі купців Копилових, кондитерська 
німецького підданого Крюгера, їдальня в будинку 
Горявенка. 

У газеті «Сумской голос» за 1 грудня 1905 року 
знайдено оголошення про кафе-ресторан у домі 
Копилова. У цьому закладі сумчани не тільки 
смакували кулінарні шедеври, а також 
насолоджувалися мелодіями духового оркестру 
[24].  

Ресторан «Марсель» пропонував своїм 
відвідувачам скоштувати суп раковий, котлети 
відбивні телячі, карась фрі, судак по-польські, 
смажену телятину, битки з індика. Зазначено час 
обіду  (з першої години дня до четвертої вечора) 
та вечері  (з восьмої години вечора до першої 
ночі). У ресторані були окремі кабінети та 
кожного   дня   грав    оркестр    під    керівництвом  
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З.Я. Петренка. Ще відвідувачам пропонували 
катання на ковзанах і «русских тройках». 
Управляючим закладу був пан П. Герман [17]. На 
перехресті вулиці Воскресенської  та одного з 
провулків (нині Терезова) знаходилася 
кондитерська німецького підданого Крюгера. 

Вулиця Петропавлівська — центральна й одна 
з найстаріших вулиць Сум – названа так на честь 
Петропавлівського храму, який знаходиться на 
центральному міському кладовищі  (побудований 
у 1851 р.). Знайдено інформацію про діяльність на 
вулиці Петропавлівській кофейні «Cafe Bristol»  та 
кондитерської пана Ланге. Кондитерська Ланге 
пропонувала своїм відвідувачам мигдальні, 
горіхові, бісквітні тістечка, а також різноманітні 
торти, сирні пасти, печиво, цукерки. Напередодні 
Воскресіння Христового приймали замовлення від 
населення на випічку пасок, куличів, мазурок. 
Розташована була кондитерська на вулиці 
Петропавлівській у будинку пана А. І. Карасека [7]. 

У будинку № 2 по вулиці Петропавлівській (нині 
це будинок № 50, який належав Шоломовичу)  
працювала кофейня «Cafe Bristol». Відвідувачам 
пропонувалась кава, чай, шоколад. Можна було 
замовити обід чи вечерю з доставкою. При 
кофейні працював і буфет, де готувалися холодні 
закуски. Вказувалося про зручність і помірність цін 
[19]. 

Мабуть, кожен сумчанин знає, де знаходиться 
в Сумах театр для дітей та юнацтва. Історія його 
будівництва пов’язана з Д. М. Корєпановим.  Але 
мало хто знає, що при театрі Корєпанова діяв 
ресторан «Тиволі». Свідчення про його діяльність 
було знайдено при опрацюванні сумської преси 
початку ХХ століття. Так, у номерах «Сумского 
вестника», починаючи з 21 квітня 1913 року, є 
інформація про ресторан при театрі Корєпанова, 
який мав назву «Сад Тиволі». У цій публікації 
повідомляється  про відкриття ресторану при 
театрі  (кухню   очолював  харківський   шеф-кухар  
Карлов, завідувачем був В. Айлерт). Вартість 
обіду з двох страв складала 90 копійок, а з трьох 
страв – 70.  У ресторані грав струнний оркестр під 
керівництвом віртуоза-скрипаля Жозефа Корпійні 
[10]. В окремому оголошенні повідомлялося  про 
його бенефіс. Звісно, це значима подія, тому для 
відвідувачів пропонувалися стерлядь, ананаси, 
персики та інше [12]. 

Покровська площа – одна з центральних 
історичних площ міста – названа на честь 

Покровської церкви. Уздовж площі розташовані 
два сквери. Тут розміщена альтанка, яка є 
неофіційним символом нашого міста. Покровська 

Город і Перекоп. Свою назву район Перекоп 
отримав від глибокого рову, заповненого водою, 
який з’єднував Псел і Стрілку та надавав фортеці 
додаткових переваг в обороні. Але знову 
звернемося до преси того далекого часу, де ми 
знайдемо інформацію про ще один заклад – 
їдальню «Венську». У газеті «Сумской вестник» за  
1 березня 1913 року надруковано оголошення про 
«Венську» їдальню, де відвідувачі не тільки могли 
пообідати, а також замовити собі обід із 
доставкою. Обід з двох страв коштував  35 

копійок, з трьох страв – 45 копійок. Управляючим 
цієї їдальні був пан Шкарупа [6]. 

У сучасному світі багато людей 
притримуються вегетаріанства. Дехто гадає, що 
це данина сучасній моді, але це зовсім не так. 
Вегетаріанство своїми коріннями сягає далекого 
минулого  Єгипту, Індії, Греції. До речі, наша 
українська кухня на 80% є вегетаріанською. І в 
Сумах були також прихильники цієї кухні. Не 
даремно у «Венській» їдальні пропонувалося 
вегетаріанське меню. Розташована їдальня була 
на Покровській площі [7] в будинку Д.А. Ляхова, 
який був членом правління Сумського 
міщанського товариства взаємного кредиту [5].  

Вулиця Лебединська (нині Герасима 
Кондратьєва) – одна з найвідоміших старих 
вулиць нашого міста. На початку ХХ століття  на 
ній було викуплено садиби й побудовано понад 
двадцять будинків єврейських переселенців, які 
прибули із західних польських територій 
Привісленського краю. А тому в народі цю вулицю 
стали називати «Єврейською».  

У газеті «Сумской вестник» за 21 серпня  
1913 року знайдено інформацію про єврейську 
кухмістерську пані З.М. Митлянської, яка 
знаходилася по вулиці Лебединській напроти 
Земської повітової управи. Відвідувачі 
кухмістерської могли пообідати на місці або 
замовити їжу з доставкою [14]. 

У Сумах пані Митлянська відкрила ще одну 
єврейську кухмістерську на вулиці Нижньо-
Воскресенській (нині Кооперативна) у будинку 
купця П.В. Кононенка [18]. 

Оголошення з газет про будь-яку організацію 
чи    заклад    несе    багато    інформації    про  їхню  
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діяльність. І саме з оголошень, що містилися у 
газетах «Сумской вестник» і  «Сумской голос», 
можна дізнатися  про діяльність закладів 
громадського харчування  на початку ХХ століття. 
Ці оголошення друкувалися завжди на першій 
сторінці газети, ще й у рамці. Звісно, оголошення і 
тоді були не безкоштовні. Скільки ж обходились 
оголошення для тогочасних власників ресторанів, 
кафе, кондитерських? Так, у газеті «Сумской 
вестник» один рядок оголошення на першій 
сторінці коштував 20 копійок [1]. У газеті 
«Сумской голос» один рядок оголошення на 
першій сторінці також коштував 20 копійок [25].   

Діяльність будь-якого ресторану чи кафе 
безпосередньо залежить від кваліфікації та 
досвіду  шеф-кухаря та його підлеглих. Отримати 
фахові навички кухара на зламі XIX-XX століть у 
царській Росії можна було, або влаштувавшись 
учнем до досвідченого шеф-кухаря, або закінчити 
кулінарну школу чи курси. І дуже тому пощастить, 
хто мав можливість навчатися в кулінарних 
школах Європи. У газеті «Сумской вестник» 
знайдено інформацію про кулінарні курси, 

продаж кулінарних посібників у книгарнях. 
Газета «Сумской вестник» за 26 січня 1913 

року:  друкує оголошення про відкриття в Сумах 
перших заочних кулінарних курсів [3]. А в номері 
за 28 червня 1913 року повідомляється про 
наявність у книгарні Ільченка по вулиці Соборній 
«Підручника кулінарії» викладача практичних 
дисциплін Олександра-Маріїнського інституту 
М.М. Зоріної. Ціна підручника – 75 копійок [13].   

Отже, на початку ХХ століття у місті Суми діяло 
півтора десятки об’єктів ресторанного 
господарства, які були розташовані у діловому та 
культурному центрі міста. Кожний заклад 
громадського харчування мав власний 
гастрономічний асортимент. Ще одна особливість  
їхньої діяльності – культурна програма (виступи 
співаків, оркестрів, музикантів-віртуозів). Навіть 
були кабінети з піаніно для невеличких компаній. 
Тоді, як і зараз, власники та управляючі 
ресторанів і кафе робили все можливе щоб 
привабити клієнтів. І приваблювали улюбленими 
стравами української, російської та французької 
кухні.  
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БОРИСЕНКО О. – методист навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти та ЗНО 
КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

БУЗОВСЬКА В.  – учитель     трудового     навчання     опорного     закладу     Великочернеччинська  
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Сумської міської ради 

ДІХНИЧ К. – методист  з  початкової  освіти  навчально-методичного  відділу  координації 
освітньої   діяльності   та    професійного   розвитку    КЗ   Сумський   обласний  
інститут післядипломної педагогічної освіти  

ІВАХНОВА О.  – учитель   трудового   навчання   Лебединського   закладу   загальної   середньої  
освіти І-ІІІ ступенів № 7 Лебединської міської ради Сумської області 

КАРПУША В. – методист з фізики та астрономії навчально-методичного відділу координації 
освітньої     діяльності    та   професійного    розвитку   КЗ   Сумський   облас-
ний інститут післядипломної педагогічної освіти  

КОНОНЕНКО О. – методист із зарубіжної літератури навчально-методичного відділу координації   
освітньої    діяльності    та   професійного    розвитку    КЗ   Сумський  обласний  
інститут післядипломної педагогічної освіти  

КОСТЕНКО О. – учитель   географії,     керівник      гуртка     «Екскурсоводи     шкільного     музею   
«Бойових   конфліктів  ІХХ-ХХІ  століть»   КУ   Сумська    спеціалізована  школа  
I-III ступенів №9, м. Суми, Сумської області 

ЛАВРИК Н.  – учитель трудового  навчання  Сумської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  
№ 27, м. Суми, Сумської області 

МИХАЙЛОВСЬКИЙ О. – викладач історії ДНЗ «Сумський хіміко – технологічний центр ПТО» 

НІКІТІН Ю. – доктор історичних наук, доцент,    ректор   КЗ  Сумський обласний   інститут 
післядипломної педагогічної освіти 

ОСТАПЕНКО О. – завідувач навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти та ЗНО КЗ 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ПІСКУН А. – вихователь Білопільського дошкільного навчального закладу  (ясла-садок) 
«Сонечко»  м. Білопілля Сумської області 

ПОДДЯЧА Н. – вихователь дошкільного навчального закладу  «Барвінок» м. Недригайлів 

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

післядиплмної педагогічної освіти 

СОЛОМАТІНА Н. – вихователь   Сумського   центру   соціально-психологічної   реабілітацїї   дітей 
області, м.Суми 

ТРЕТЯКОВА О. – методист з історії, правознавства та курсів духовно-морального  спрямування 
навчально-методичного       

КЗ   Сумський    обласний    інститут    післядипломної  
педагогічної освіти 

ШЕДЕНКО О. – учитель   трудового   навчання     Берестівської    загальноосвітньої     школи  
І-ІІІ ступенів Липоводолинської селищної ради Сумської області 
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