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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТРИВАЄ 

С. ГРИЦАЙ 

Традиційно до травневих Днів Науки у другому номері “Освіти Сумщини”  ми спілкуємося з проректором 

з наукової роботи Сумського ОІППО Сергієм Михайловичем Грицаєм. 

– Сергію Михайловичу, життя у режимі окупації 
та воєнного стану вносить свої корективи, 
проте робота закладу продовжується, навіть 
є певні якісні здобутки, розкажіть  про них 
нашим читачам. 

– На сьогодні ми підсилили науковий потенціал 
Інституту, це 4 доктори наук, 32 кандидати наук, 
3 професори та 26 доцентів. У 2021 році 
захистила кандидатську дисертацію та отримала 
науковий ступінь кандидата педагогічних наук 
С. В. Кода, доктора філософії  отримала 
К. В. Діхнич. Вчене звання професора отримав 
Д. В. Кудінов, цього ж року три викладачки 
нашого закладу Л. П. Івашина, В. М. Успенська, 
С. В. Драновська отримали звання доцента. На 
початку 2022 року вчене звання професора 
отримала І. В. Удовиченко. 

– Які результати має СОІППО у науково-
дослідній роботі?  

– Ми успішно завершили експеримент,  
прозвітували, наш звіт визнано взірцевим. Саме 
в грудні у Міністерстві освіти і науки України 
відбувся захист Звіту про завершення дослідно-
експериментальної роботи всеукраїнського рівня 
«Теоретико-методичні засади розвитку 
особистісно-професійної компетентності педаго-
га в системі післядипломної педагогічної освіти». 
Усім причетним до експерименту науковцям 
було дуже приємно, що Науково-методична 
комісія з інноваційної діяльності сектору 
дошкільної, загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), позашкільної освіти та 
виховання Науково-методичної ради Міністерст-
ва, високо оцінила нашу спільну роботу.  

– Де можливо ознайомитись з ходом та 
результатами експерименту? 

– Звичайно, за результатами дослідно-
експериментальної роботи ми видали наукову 
працю «Збірник матеріалів за результатами 
реалізації дослідно-експериментальної роботи 

«Теоретико-методичні засади розвитку 
особистісно-професійної компетентності педаго-
га в системі післядипломної педагогічної 
освіти» (квітень 2017 року – грудень 2021 року)». 
Укладачами цієї праці є  А. В. Вознюк та я, а 
матеріали, вміщені в ній - це загальна  
інститутська наукова та експериментальна 
робота. Тому ще раз дякую усім причетним 
колегам за таку якісну, монументальну та 
інноваційну роботу. 

– Як упроваджуєте наукову складову в умовах 
військового часу? 

– Працюємо і  робимо це досить активно. Так, з 
нагоди Дня науки 19 травня 2022 року 
проведено VІ Всеукраїнську науково-методичну 
конференцію «Особистісно-професійна компе-
тентність педагога: теорія і практика», 20 травня 
2022 року – обласний науково-практичний 
семінар «Інноваційна діяльність педагога – ключ 
до освітніх змін». 27 травня 2022 року проведено 
VІ Усеукраїнську науково-практичну інтернет-
конференцію «Інноваційні технології розвитку 
особистісно-професійної компетентності педа-
гогів в умовах післядипломної освіти». 17 червня 
2022 року провели  V Усеукраїнську науково-
практичну інтернет-конференцію «Формування 
громадянської культури в Новій українській 
школі: традиційні та інноваційні практики». Всі 
заплановані       заходи      як       внутрішні    так    і  
всеукраїнські, з міжнародною участю, 
відбуваються, і на мою думку, учасники ще 
активніші, ніж у довоєнні часи. 

– Чи є зміни в рейтингах сайту закладу?  
– Ні, наш сайт www.soippo.edu.ua  стабільно 

тримає високі показники. За результатами 
Міжнародного рейтингу Webometrics, опубліко-
ваними в січні 2022 року, він увійшов до ста 
кращих закладів вищої освіти України, посівши     
54  позицію.  В  обласному  розрізі - посідає  
другу       позицію,        поступившись      Сумськом 
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Спілкувалась Ганна Панасюра  

НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА ЧАС 

ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ ГНОСИСУ Г. СКОВОРОДИ ТА М. РУДЕНКА 

Ю. ЛОГВИНЕНКО, 
В. МАЗУРЕНКО 

державному університету. 
– Як Ви опишете щоденну наукову роботу 

закладу?  
– При кафедрах Інституту працюють  науково-

дослідні лабораторії інклюзивного та 
інтегрованого навчання; історико-краєзнавчих 
досліджень, проблем медіаосвіти та 
медіаграмотності здоров’яспрямованої 
освіти; організації роботи опорних шкіл, 
лабораторія STEM-освіти. Експериментальна 
робота в освітньому просторі Сумщини 
реалізується в 10 науково-дослідних 
педагогічних експериментах всеукраїнського 
рівня, у яких беруть участь 37 закладів освіти 
регіону. Окрім того, 90 закладів освіти області 
реалізують україно-естонський освітній проєкт 
«Міксіке в Україні».  123 заклади освіти 

Сумщини (загальної середньої освіти, 
дошкільної освіти тощо) упроваджують в 
освітній процес 88 інноваційних педагогічних 
технологій. Працівники СОІППО є науковими 
керівниками, кураторами, наставниками, але 
перш за все - підтримкою та опорою освітян 
області. Ми маємо за ціль не контроль за 
виконанням, а саме організацію максимально 
ефективної та дієвої системи педагогічної науки 
в області. 

– Щиро дякую за розмову, Сергіє Михайловичу, 
маю надію що за рік потенціал науки в 
СОІППО посилиться та матиме нові високі 
результати! 

– Так, ми маємо за мету лише розвиток та рух 
вперед! 

Знайте, що нація говорить про себе до  
людства тільки голосом призначених  

на те людей від самої природи 
 

С. Єфремов 

Григорій Савич Сковорода – знакова постать у 
культурному й літературному дискурсі XVIII ст. 
Його доробок містить цілий комплекс досі 
актуальних ідей. Спадок Г. Сковороди налічує 18 
філософських творів, 7 перекладів, збірник «Сад 
Божественних пісень», «Байки Харківські» й являє 
собою єдину систему поглядів, що репрезентує 
унікальне філософське бачення світу і місця 
людини в ньому. Провідне місце у філософській 
системі Г. Сковороди займає розроблена ним 
теорія пізнання людини й Універсуму, а джерелом 
знань, мудрості, вікового досвіду для мандрівного 
філософа була Біблія. У центрі пошуків 
українського мислителя – питання про щастя 
людини і шляхи його досягнення. Людина, 
пізнаючи себе й навколишній світ, у такий спосіб 
розвиваючи природні нахили і здібності, повинна 

обрати свій шлях і усвідомленою «спорідненою» 
працею виконати своє земне призначення.  

Микола Данилович Руденко – прозаїк, поет, 
філософ, громадський і політичний діяч, 
правозахисник, дисидент, засновник Української 
Гельсінської Групи, Герой України, автор наукових 
розвідок (більше десятка збірок поезій, романи 
«Вітер в обличчя, «Остання шабля», «Орлова 
балка»; науково-фантастичні романи «Чарівний 
бумеранг», «Син Сонця – Фаетон»; повість 
«Народжений блискавкою», оповідання «Син 
четвертої сфери», есе «Слідами космічної 
катастрофи»; поеми «Хрест» та ін.; мемуарний 
роман «Найбільше диво – життя. Спогади»; праці 
«Енергія прогресу. Нариси з фізичної економії», 
«Гносис і сучасність (Архітектура Всесвіту)». 
Творчість     М. Руденка     постала       з     великого  
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прагнення зрозуміти й пояснити природу Всесвіту 
та місце людини в ньому. Це бажання відкрило 
письменникові шлях до розуміння процесів, що 
лежать в основі розвитку життя на Землі. 

Письменник наголошував на тому, що людина 
обов’язково повинна мати планетарно-космічний 
світогляд: «Наспів час, коли кожен мешканець 
Землі зобов’язаний навчитися одночасно 
відчувати себе мешканцем Сонячної системи, 
мешканцем галактики. Настав час усвідомити, що 
політичні конфлікти не слід – та й неможливо! – 
поширювати на інші світи. Адже такі спроби 
можуть призвести до загибелі не тільки земного 
людства, а й порушити хід розвитку на інших 
планетах» [6]. Людина повинна мати цілісний 
світогляд, що має включати не лише соціальний 
складник, а й космічний. Якщо ці складники 
існують нарізно, то світогляд людини не можна 
вважати досконало сформованим.  

Як бачимо, Г. Сковорода і М. Руденко 
переймалися проблемою призначення людини, 
прагнули визначити її місце у Всесвіті.  

Мета статті – висвітлити точки перетину ідей 
Г. Сковороди та М. Руденка.  

У поезії «День, який людство не забуде» за 
1974 р. М. Руденко написав:  

Боже! Ти є в небесах чи немає? 
Вийшовши в поле, молюсь, як завжди, 
Силі, що землю в долонях тримає, 
Доброму Богові Сковороди. … 
Знаю, що зоряний дух переможе, 
Хоч понад стріхами темінь густа… 
Дай мені стати криницею, Боже, 
Там, де від спраги вмирають уста. [3]. 

Архетип криниці є символом життя і його 
цінності на фізичному рівні, на метафоричному – 
криниця наділена животворними якостями, є 
символом характеру головного героя. Яким же 
бачив ліричний герой Сковородинівського Бога та 
світ, ним створений?  

Простежується чітка паралель між тим, як 
Сідхартха Гаутама (Будда) і Г.Сковорода здобули 
найвищу істину. Обидва отримали її в результаті 
містичного осяяння, котрому передували духовні 
пошуки. Про схожий випадок свідчить і 
М. Руденко в мемуарному романі «Найбільше 
диво – життя». 

Основна проблема, якою переймався 
Г. Сковорода, – як людині прожити в світі. Але для 
того, щоб вирішити цю проблему, варто хоча б в 

загальних рисах окреслити цей світ [1]. Для 
характеристики світу Г. Сковорода вживає 
латиномовний термін натура (природа). У 
«Розмові п’яти подорожніх про істинне щастя в 
житті» один з персонажів цікавиться, чому люди 
бояться називати Бога натурою? Термін натура 
мав поширення як у середньовічній латинській, 
так і в новочасній філософії. У творі «Вхідні двері 
до християнської доброчесності» є такі міркування 
Сковороди: «Увесь світ складається з двох натур: 
одна – видима; друга – невидима. Видима натура 
називається творінням, а невидима – Бог. Ця 
невидима натура, або Бог, все творене пронизує і 
утримує; всюди завжди був, є і буде. Наприклад, 
тіло людське видно, а пронизуючий і утримуючий 
його розум не видно». 

Отже, Г. Сковорода, як і Платон, поділяє світ на 
дві частини – світ видимий, який людина 
сприймає органами чуття, і світ невидимий, 
ідеальний. Світ невидимий трактується в 
християнському дусі. Це – Бог та інші духовні 
сутності – ангели, наближені до Бога душі і т.п. 
Тобто простежуються відголоски ідеї ієрархічної 
будови світу, притаманної неоплатонікам [1]. 

М. Руденко акцентував на ролі людської 
особистості у духовному пізнанні Всесвіту: «Існує 
світогляд як такий – тобто здатність людини 
витворити у власній свідомості модель 
зовнішнього світу» [4, с. 527]. Без розуміння 
людиною її ролі та призначення, людству не 
досягнути вершини розвитку. Письменник 
підкреслював перевагу людини над 
представниками біосфери у найважливішому – 
причетністю до Духоматерії і безсмертям душі. 
Інтелект людини – це промисел Господній. 
М. Руденко переконаний, що людина, маючи 
інтелект, розум і душу, є найбільшою коштовністю 
Всесвіту: «Бог відібрав у тебе примітивне 
безсмертя амеби зовсім не заради того, щоб 
перетворювати тебе на перегній. Він нагородив 
тебе таким безсмертям, яким не володіє амеба: 
безсмертям душі» [4, с. 574].  

Синтезом наукової думки, переконував 
письменник, є Гносис: «Гносис був і назавжди 
залишиться найзагальнішим знанням про Всесвіт – 
тобто основою більшості метафізичних систем та 
релігій, які при детальному вивченні майже не 
різняться між собою» [4, с. 523-524].  

Гносис забезпечує всі необхідні умови для 
творчого     розвитку      людства     як    мікрочастки  
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Всесвіту. Щоб донести цю думку, М. Руденко 
апелює до відомого вчення Г. Сковороди: «Він дає 
нам загальне освітлення (адже ж ми – його 
частка!), а понести галактичний смолоскип у 
лабіринти мікрокосму належить нам самим. Звісна 
річ, стосовно Галактики (про Метагалактику я вже 
й не кажу!) і наша планета, і сама людина – лише 
мікрокосм» [4, с. 527]. Письменник зосередив 
увагу на зв’язку мікро і макрокосмів, пов’язуючи їх 
воєдино, як свого часу це зробив Г. Сковорода: 
«Цілком зрозуміло: якщо земна людина повторює 
Всесвіт у мікрокосмі, то в зворотному порядку 
належить визнати: Всесвіт повторює людину в 
Мегакосмі – інакше й перше твердження 
доведеться визнати хибним» [4, с. 557]. Людина, як 
жива краплина Всесвіту, спираючись на власний 
досвід та знання, має керуватися Божими 
Законами. 

Письменник вибудував свою гіпотезу, 
спираючись на вчення Платона, для якого матерія – 
це реалізація ідей як форми її існування, а Світовий 
Простір він бачить наповненим до останньої межі 
ідеями, що знаходять відображення у 
речовинному світі.  

Під тиском вібрації Монади Світовий Простір 
випаровує окремі частки речовини: зорі, планети, 
галактики – так стверджували платоністи та їхні 
послідовники. М. Руденко зазначав: «Грамотний 
ідеалізм – це платонізм, а з нього аж ніяк не 
випливає, що Бог створив матерію. Нічого 
схожого! Йдеться лише про те, що видимий світ є 
еманація світу невидимого – тобто світу ідей. А це 
далеко не те ж саме!..» [4, с. 576]. 

М. Руденко трактує матерію у суголоссі з 
матеріалістами: «В матеріалізмі матерія як єдина 
субстанція будь-чого існуючого характеризується 
об’єктивністю (існуванням поза свідомістю) та 
властивістю бути чуттєво сприйнятою; матерія є 
також основою ідеальних процесів і явищ 
(свідомості, духу тощо). Матеріалізм наділяє 
матерію характеристиками нествореності, вічності, 
незнищуваності, тобто такими, якими деякі 
напрями філософії наділяють дух» [2, с. 124]. 

Дослідник бачить Метагалактику в образі 
трильйонно збільшеної галактики у формі 
титанічного диску із витовщенням у центрі, де 
міститься Світова Монада (Бог): «Якщо ж ми не 
погодимося, що на околицях цього диска 
вичерпується Світовий Простір взагалі, то можна 

сказати акуратніше: простір, обжитий нашою 
Метагалактикою» [4, с. 614]. Із Руденківського 
вчення про Монаду необхідно зрозуміти, що 
Метагалактика має два радіуси – гравітаційний і 
геометричний. Якщо гравітаційний радіус описує 
Світову Монаду, то геометричний описує сферу 
рухів квазарів і галактик. Власне Світова Монада 
представляє собою довершену одиницю без 
можливості поділу, тобто «одиницю як Суб’єкт».  

Така модель Всесвіту вимагає вирішення ще 
одного важливого питання: де місце людства у 
Всесвіті. Письменник шукає відповідь на це 
питання, виходячи з позицій об’єктивної 
реальності: «Ні, ми живемо не на поверхні 
планети – ми живемо на одній із планетарних 
сфер, котра нам лише здається поверхнею 
планети. В тих організмів, які живуть в іншій сфері, 
органи відчуттів сформовано так, що ця (їхня!) 
сфера також здається їм поверхнею планети. Та чи 
може у планети бути кілька поверхонь? Звісно, це 
всього лише уявний образ, майя. Отже, на нашій 
планеті може існувати кілька біосфер – одна над 
одною. Життя – це процес фотосинтезу, а такий 
процес можливий на будь-якій із планетарних 
сфер. При цьому для природи немає жодного 
значення, бачимо чи не бачимо ми ці сфери. 
Природа живе не для нас, а сама для себе» [4, 
с. 577]. Отже, Земля – це, по суті, процес, який 
піфагорійці цілком слушно називали гармонією 
сфер. На одній із таких земних сфер живе людство: 
«ми й самі є сферою з приставкою «біо» [4, с. 578]. 
Природа ще в зародку формує рецептори 
людських відчуттів таким чином, щоб із безлічі 
космічних сфер ми розуміли і бачили ту, до якої 
прив’язані. Наші відчуття мислитель називає 
«чуттєвими телетайпами, які всю світову 
інформацію спрямовують за певною адресою» [4, 
с. 578]. Якщо припустити, що у людини не було б 
такої «прив’язки», тоді б її дух не володів би 
власною адресою у світовій безмежності, 
почувався б безпритульним, адже безмежність 
побачити не можна.  

Ті сфери, які розміщено нижче від нас, 
здаються нам непроникним тілом, а ті, що вище – 
майже порожніми. Об’єктивна реальність 
спонукає зрозуміти, які ті сфери є насправді, поза 
нашими відчуттями. «Сфера, – переконаний 
М. Руденко, – не просто безчуттєва геометрія, але 
й Суб’єкт. І хоч нам дано бачити тільки свою сферу,  
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ми, люди повинні вірити Піфагорові, Данте, 
Сковороді: вони знали…» [4, с. 589]. Названі 
філософи свого часу відкрили і намагалися 
донести до людства багатосферність і 
неоднорідність Монад. 

Письменник детально роз’яснює, чому людина 
також є Монадою: «… коли йдеться про Монади, 
йдеться про самих нас. І якщо мовити істину до 
кінця, то слід сказати так: особистість людини – це 
її духовна Монада» [4, с. 591]. Своє твердження 
М. Руденко пояснює дуже просто: людське тіло не 
кінчається там, де кінчається фізична оболонка. 
Людина продовжується в безмежності, адже вона 
духовно споріднена з зорями й галактиками. Тіло 
потрібне людині, бо Дух не володіє рецепторами 
відчуттів. Через цю неспроможність Він не здатний 
уявити ні світ, ні себе у жодному образі – саме для 
цього й дається тіло людині.  

Г. Сковорода стверджував, що тіло є втіленням 
задуму Бога про людину в реальності, а душа 
«споріднена» Богові: «Сродна» як розум – Уму, як 
дух – Духові. Як духовне життя – Духовному 
Життєві» [7, с. 90]. Пояснюючи своє бачення 
єдності мікро і макрокосму, М. Руденко писав: «Але 
ж треба нам знати: ми найближчі родичі 
галактичного організму – родичі не за тілом, а за 
Духом. Нам потрібні руки й ноги, а галактичному 
Розумові вони непотрібні. Його руки й ноги 
променеві, як і Він Сам. У Нього їх незліченні тисячі, 
міріади. А коли Йому треба стати людиною, Він 
народжується у вигляді Ісуса Христа або 
Крішни» [4, с. 562]. Таке світобачення письмен-
ника сприйме позитивно навіть атеїст.  

Подібно до концепції Г. Сковороди, у розумінні 
М. Руденка макро і мікрокосми взаємопов’язані й 
разом складають монолітне ціле, що стоїть на 
підвалинах Свободи, Творчості, Демократії та 
Духовності. Письменник розглядав мікрокосм як 
початок дії і доводив, що у світі мікрочасток немає 
місця для безмежності (якщо не брати людські 
можливості пізнати цей світ). Враховуючи 
динаміку розвитку NBICS-технологій, найімовір-
ніше, у майбутньому це буде подолано. На 
прикладі сталої Планка письменник показав 
найменшу можливість до дії як основи життя і 
розвитку:  

ħ=6,6·10-27ерг·с. Цю величину письменник 
називав квантом дії. Отже, у мікросвіті дія 
обмежується, і, безумовно, характеризується 
обмеженими силою та простором: «Та якщо 
природа обмежена в дії, то сила з усією 

неминучістю також скінченна, і водночас у 
глибинах мікрокосму мусить існувати найменша 
частка простору – тобто його квант, який 
гармонійно узгоджується з квантом дії» [4, с. 546].  

Основоположним постулатом розвідки 
письменника є ідея про багатосферність 
космічного простору, де життя однієї сфери є 
невидимим для іншої. На думку дослідника, життя 
в одній із сфер – це, як мінімум, фотосинтез: 
«Отже, на нашій планеті може існувати кілька 
біосфер – одна над одною. Життя – це процес 
фотосинтезу, а такий процес можливий на будь-
якій із планетарних сфер. При цьому для природи 
немає жодного значення, бачимо чи не бачимо ми 
ці сфери. Природа живе не для нас, а сама для 
себе» [4, с. 577].  

Мешканці будь-якої сфери незалежні від життя 
інших сфер, і їхнє буття визначається не 
суб’єктивними уявленнями про устрій життя, 
а самою Природою, яка є багатосферною основою 
для розвитку. Монада – це Природа поза 
людськими уявленнями. Людина створена 
Природою для життя у певній сфері, і її органи 
чуття налаштовані на існування в заданій сфері: 
«Марксисти і технократи (фізики, які речовину 
називають матерією!) не розуміють, що 
налаштованість рецепторів на певну сферу – лише 
умовність з боку самої Матері-Природи, та 
умовність, без якої життя було б 
неможливе» [4, с. 578]. Про цю умовність вели 
мову відомі філософи попередніх епох: Піфагор, 
Платон, Бруно, Спіноза, Сковорода та багато 
інших. Таке розуміння об’єктивної реальності для 
дослідника було дуже важливим, тому він 
підкреслював, що відрізняти умовність від 
об’єктивної реальності повинна кожна освічена 
людина. 

Поезія Г. Сковороди є доповненням до його 
філософських трактатів і діалогів. Автор у 
поетичній формі розвиває ті ж думки й погляди, 
що виражені у філософських творах. Примітно, що 
характерною особливістю інтелектуальної 
спадщини М. Руденка також є паралельний 
виклад авторських наукових гіпотез у художньому 
доробку з метою популяризації авторських ідей. У 
художній спадщині митця знайшли своє 
продовження «Економічні монологи», «Гносис і 
сучасність (Архітектура Всесвіту)» та інші наукові 
праці у більш спрощеному вигляді, зрозумілому 
широкому колу читачів, оскільки письменник 
«головною     справою      свого      життя       вважав  
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учительство, навернення на дорогу пізнання 
людиною свого призначення і життя у згоді з 
Законом Творця» [4, с. 8].  

У поезіях М. Руденка знайшли своє 
відображення ідеї Г. Сковороди, зокрема вчення 
мандрівного філософа про єдність мікро і 
макрокосму: «Здається, серце не в мені живе, / А 
десь назовні. Чи в зорі далекій. / Я чую калатання 
світове / І світової крові чую клекіт. // А може, «я» 
маленьке і оте, / Що Всесвітом зробилось, – щось 
єдине?.. / Хоч це питання вельми непросте, / Я 
стверджую, що Всесвіт є Людина» [3, с. 445]; «Я 
цілий світ в собі гойдаю, / Живу, ковтаючи 
сльозу… / У грози ніжність закладаю, / В трояндах / 
збуджую грозу» [3, с. 79]  

Якщо встановити фізичний контакт із Богом 
неможливо, то поєднати людину і Бога може 
тільки духовний зв’язок: «Ось де ми нарешті 
приходимо до необхідності Святого Духу! Існує для 
зв’язку Божий голуб – галактична телепатія» [4, 
с. 634]. У поезії «Голубиний закон» автор 

продовжив цю думку: «Отож поглянь, як високо 
літає / Носій добра – мій сизокрилий друг. / Де 
вперше – у Єгипті чи Китаї / Назвали голубом 
Космічний Дух?» [3, с. 431].  

У романі «Син Сонця – Фаетон» письменник 
поширював вчення великого українського 
просвітника Г. Сковороди: «Аж тепер вона 
зрозуміла у всій повноті мудрість вислову 
Сковороди: «Людина – живе віддзеркалення 
Всесвіту у мікрокосмі». Отже, людина також є 
цілий Всесвіт – треба лишень навчитися бачити 
його і собі» [5, с. 236].  

Розуміння цінності людського життя, 
присутності Всесвіту в людині сформує 
усвідомлення місії людини на землі, її 
призначення. І Г. Сковорода, і М. Руденко прагнули 
зорієнтувати читача, аби той усвідомив цінність та 
мету людського життя і не змарнував його. 
Найбільшою цінністю для Всесвіту є життя, і 
людина повинна піклуватися про те, щоб 
наповнити його смислом.  

1. «Незвична» філософія Григорія Сковороди. URL: https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2012/11-22-1 (дата 
звернення 29.01.2022). 

2. Петрушенко В. Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції. Львів: Магнолія 2006, 2018. 352 с. 
3. Руденко М. Вибране: Вірші та поеми (1936–2002). К.: Дніпро, 2004. 800 с. 
4. Руденко М.  Енергія  прогресу.  Гносис  і   сучасність:   Метафізична   поема.   Публіцистика.   Поема. К. :  

Журналіст України, 2008. 716 с.  
1. Руденко М. Син Сонця – Фаетон. К.: Ярославів Вал, 2009. 240 
2. Руденко М. Слідами космічної катастрофи. З блокнота письменника. URL: http://www.e-reading.by/

book.php?book=1034396. (дата звернення 10.07.2017).  
3. Чорноморець Ю. Християнський платонізм Григорія Сковороди. Філософська думка. 2014. №5. С. 88-98.  

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 

НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАСІ ЗА ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТОМ  
БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ  

«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

Т. СВЄТЛОВА 

Організація освітнього процесу з математики 
учнів 5-х класів закладів загальної середньої освіти 
з 1 вересня 2022 року здійснюватиметься 
відповідно до законів України «Про освіту» [2] і 
«Про повну загальну середню освіту» [3], 
Державного стандарту базової середньої освіти [1], 

на засадах компетентністного, діяльнісного, 
особистісно орієнтованого підходів, у контексті 
положень Концепції реалізації державної політики 
в сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» на період до 2029 року 
[4]. 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2012/11-22-1
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Навчання математики в 5 класі підпоряд-
ковано меті математичної освітньої галузі, 
визначеній у Державному стандарті базової 
середньої освіти; організовується з урахуванням 
компетентнісного потенціалу математичної 
освітньої галузі та базових знань, зазначених у 
додатку 7 Державного стандарту базової 
середньої освіти [1]. 

Мета математичної освітньої галузі (за 
Державним стандартом базової середньої освіти): 
– розвиток особистості учня через формування 

математичної компетентності у взаємозв’язку з 
іншими ключовими компетентностями для 
успішної освітньої та подальшої професійної 
діяльності впродовж життя, що передбачає 
засвоєння системи знань, удосконалення 
вміння розв’язувати математичні та практичні 
задачі;  

– розвиток логічного мислення та психічних 
властивостей особистості; 

– розуміння можливостей застосування 
математики в особистому та суспільному житті. 
Цілісна система навчання математики в 5 класі 

за Державним стандартом базової середньої 
освіти в умовах реалізації Концепції «Нова 
українська школа» повинна поєднувати освітню 
програму закладу загальної середньої освіти, 
обрану модельну навчальну програму (визначає 
очікувані результати: зміст навчання та пріоритетні 
види навчально-пізнавальної діяльності), 
навчально-методичне забезпечення (підручники 
та навчальні посібники), засоби навчання, 
кадровий потенціал закладу освіти. 

Організацію навчання математики в 5 класі за 
Державним стандартом базової середньої освіти в 
умовах реалізації Концепції «Нова українська 
школа» необхідно здійснювати, ураховуючи: 
– дотримання наступності у формуванні 

математичної компетентності початкової та 
основної школи; 

– вибір технологій, методів, прийомів, засобів 
організації освітнього процесу відповідно до 
матеріально-технічних можливостей закладу 
загальної середньої освіти; 

– проєктування кожного етапу навчання; 
– якісно організовану систему оцінювання 

навчальних досягнень учнів (поточне, 
формувальне оцінювання, підсумкове 
оцінювання). 

Наступність, як один із принципів освіти, 
передбачає: 
– послідовність і систематичність викладу 

навчального матеріалу, поступове зростання 
його складності; 

– зв’язок і узгодженість змістово-методичних 
ліній розміщення матеріалу між різними 
ступенями навчання; 

– узгодженість обсягу навчального матеріалу в 
початковій і основній школі; 

– взаємодію нових знань із раніше засвоєними і, 
на цій основі, досягнення учнями вищого рівня 
підготовки; 

– використання методів і засобів, що 
відповідають віковим особливостям учнів на 
певному етапі навчання. 
Доцільно упроваджувати інноваційні технології 

навчання (критичного мислення, кейс-технології, 
ІКТ, проблемно-діалогічного, змішаного, 
проєктного, дослідницького навчання); 
використовувати активні, інтерактивні, продук-
тивні методи навчання (проблемний, 
евристичний, дослідницький), методи контролю 
(тестовий, «портфоліо»). 

Пояснення навчального матеріалу необхідно 
здійснювати в доступній, чіткій та ілюстративній 
формі відповідно до вікових особливостей учнів 5 
класу з урахуванням когнітивних особливостей 
сучасного цифрового покоління, використовуючи 
засоби візуалізації:  
– інфографіка (Piktochart (http://piktochart.com/), 

Visual.ly (http://visual.ly/), 
– Venngage (http://venngage.com/),  Easel.ly 

(http://www.easel.ly/); 
– ментальні карти (MindMeister (https://

www.mindmeister.com/), Mindomo (https://
www.mindomo.com/); 

– програми динамічної математики (GeoGebra, 
GeoGebra 5.0); 

– інтерактивні комп’ютерні моделі. 
Навчальний матеріал доцільно подавати 

шляхом організації навчального відкриття – 
навчання через дослідження, завдяки чому учні 5 
класу зможуть самостійно дійти висновків і 
узагальнень. 

З метою забезпечення актуалізації опорних 
знань, неперервного повторення, як передумови 
міцності знань і вмінь учнів, необхідно 
використовувати   інтерактивні    завдання онлайн  
 

http://piktochart.com/
http://visual.ly/
http://venngage.com/
http://www.easel.ly/
https://www.mindmeister.com/
https://www.mindmeister.com/
https://www.mindomo.com/ru/
https://www.mindomo.com/
https://www.mindomo.com/
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сервісів LearningAppsg (http://learningapps.org/), 
Kahoot! (https://kahoot.com), Classtime (https://
www.classtime.com/uk/).  

Згідно Закону України «Про повну загальну 
середню освіту» кожен учень має право на 
справедливе, неупереджене, об’єктивне, 
незалежне, недискримінаційне та доброчесне 
оцінювання результатів його навчання незалежно 
від виду та форми здобуття ним освіти.  

Оцінювання учнів 5 класу з математики 
орієнтовано на визначені Державним стандартом 
базової середньої освіти ключові компетентності 
та наскрізні вміння, вимоги до обов’язкових 
результатів навчання учнів з математичної 
освітньої галузі й передбачені навчальною 
програмою очікувані результати навчання для 
відповідного періоду освітнього процесу.  

Вимоги до обов’язкових результатів навчання 
учнів з математичної освітньої галузі (додаток 8 
Державного стандарту базової середньої освіти) 
передбачають, що учень: 
– досліджує проблемні ситуації та виокремлює 

проблеми, які можна розв’язувати із 
застосуванням математичних методів; 

– моделює процеси та ситуації, розробляє 
стратегії, плани дій для розв’язання проблем; 

– критично оцінює процес і результат розв’язання 
проблем; 

– розвиває математичне мислення для пізнання й 
перетворення дійсності, володіє математичною 
мовою [1]. 
Основними видами оцінювання результатів 

навчання учнів, що проводяться закладом 
загальної середньої освіти, є формувальне, 
поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, 
річне [6]. 

Навчальні досягнення учнів 5 класу підлягають 
поточному, формувальному оцінюванню, у ході 
якого відстежується процес засвоєння компонентів 
змісту освіти, і підсумковому оцінюванню, під час 
якого встановлюється відповідність здобутих 
учнями результатів навчання нормативно 
встановленим параметрам.  

Об’єктами поточного оцінювання є очікувані 
результати навчання, визначені модельною 
програмою; об’єктами підсумкового оцінювання – 
очікувані та обов’язкові результати навчання, 
зафіксовані в Державному стандарті базової 
загальної освіти (додаток 8). 

З метою забезпечення наступності між 
підходами до оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів початкової та базової середньої освіти 
необхідно системно здійснювати форму-вальне 
оцінювання. 

Формувальне оцінювання передбачає непе-
рервне відстеження особистісного розвитку учнів, хід 
опановування ними навчального досвіду як основи 
компетентності, що дозволяє: 
– вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку 

учнів;  
– діагностувати їх досягнення на кожному з етапів 

процесу навчання; 
– вчасно виявляти та розв’язувати проблеми; 
– мотивувати учнів до прагнення здобути макси-

мально можливі результати; 
– виховувати ціннісні якості особистості, бажання 

навчатися, переконання у власних можливостях і 
здібностях.  
Формувальне оцінювання доцільно здійснювати у 

різних формах: 
– самооцінювання учнів; 
– взаємооцінювання учнів; 
– оцінювання вчителем. 

Необхідно дотримуватися алгоритму діяльності 
вчителя під час організації формувального 
оцінювання. 
1. Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів 

навчальних цілей на певний період (наприклад, 
заняття, тиждень, період, відведений для 
вивчення теми). Основою для вироблення 
навчальних цілей є очікувані результати навчання, 
передбачені відповідною навчальною програмою, 
та критерії оцінювання.  

2. Інформування учнів про критерії оцінювання, за 
якими буде визначено рівень їхніх навчальних 
досягнень на кінець навчального семестру та 
року. Доцільно впроваджувати поступове 
залучення учнів до вироблення критеріїв 
оцінювання результатів окремих видів навчальної 
діяльності. 

3. Надання учням зворотного зв’язку щодо їхніх 
навчальних досягнень відповідно до визначених 
цілей. Зворотний зв’язок має бути зрозумілим і 
чітким, доброзичливим і своєчасним. Важливо не 
протиставляти учнів одне одному. Доцільно 
акцентувати увагу лише на позитивній динаміці 
досягнень учня / учениці. Труднощі в навчанні 
доцільно обговорювати з учнями індивідуально. 
Зворотний зв’язок надають у письмовій, усній або 
електронній формі, залежно від дидактичної мети 
й виду навчальної діяльності. 

 

http://learningapps.org/
https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://www.classtime.com/uk/
https://www.classtime.com/uk/
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Створення умов для формування вміння учнів 
аналізувати власну навчальну діяльність 
(рефлексія). Під час навчальної діяльності 
доцільно спрямовувати учнів на спостереження 
своїх дій і дій однокласників, осмислення своїх 
суджень і дій з огляду на їх відповідність 
навчальним цілям. Важливим є створення умов 
для активної участі учнів у процесі оцінювання із 
застосуванням критеріїв, зокрема шляхом 
самооцінювання та взаємооцінювання, і спільне 
визначення подальших кроків для покращення 
результатів навчання. 

Корегування освітнього процесу з урахуванням 
результатів оцінювання та навчальних потреб 
учнів [5]. 

У формувальному оцінюванні, зокрема для 
самооцінювання та взаємооцінювання, необхідно 
використовувати інструменти формувального 
оцінювання з орієнтовного переліку, наведеного в 
додатку 1 [5].  

За вибором закладу загальної середньої освіти 
оцінювання може здійснюватися за системою 
оцінювання, визначеною законодавством, або за 
власною шкалою. За умови використання власної 
шкали заклад має визначити правила переведення 
загальної оцінки результатів навчання 
семестрового та річного оцінювання до системи, 
визначеної законодавством, для виставлення у 
Свідоцтві досягнень. Семестрове та підсумкове 
(річне) оцінювання результатів навчання 
здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а 
його результати позначають цифрами від 1 до 12. 
За рішенням педагогічної ради (за потреби) заклад 
загальної середньої освіти може визначити 

адаптаційний період упродовж якого не 
здійснюється поточне та тематичне оцінювання 
[6]. 

Заклади загальної середньої освіти мають 
право на свободу вибору форм, змісту та способів 
оцінювання за рішенням педагогічної ради. 

Критерії оцінювання з математики розроб-
ляються відповідно до загальних критеріїв 
оцінювання результатів навчання (додаток 2 [6]) із 
урахуванням характеристик груп загальних 
результатів відповідної галузі, зокрема 
математики: 
– опрацьовує проблемні ситуації та створює 

математичні моделі; 
– розв’язує математичні задачі; 
– критично оцінює результати розв’язання 

проблемних ситуацій (додаток 1 [6]). 
Контроль і оцінювання навчальних досягнень 

учнів 5 класу необхідно здійснювати 
систематично, за можливості, в індивідуальній 
формі, у формах самоконтролю і взаємного 
контролю, фронтально за допомогою методів 
спостереження, усного опитування, вивчення 
учнівських робіт, учнівського портфоліо.  

Здійснення зворотного зв’язку з учнями в 
процесі оцінювання виконаних робіт має 
орієнтувати їх на успіх, підтримувати й надихати на 
саморозвиток і вдосконалення. 

З метою організації освітнього процесу з 
математики в 5 класі за Державним стандартом 
базової середньої освіти необхідно створити 
безпечне освітнє середовище та врахувати вікові 
особливості, фізичний, психічний та інтелектуа-
льний розвиток учнів, їх особливі освітні потреби.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Державний стандарт базової середньої освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%
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2. Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. 
3. Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-

20#Text 
4. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова україн-

ська школа» на період до 2029 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80/conv#n8 
5. Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) 

циклі /5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в 
умовах реалізації концепції «Нова українська школа». URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83419/ 

6. Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, 
які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти. URL: https://
osvita.ua/legislation/Ser_osv/86195/ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80/conv#n8
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83419/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86195/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86195/
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ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ  
НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ 

Н. ДЗЮБА 

Відповідно до Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 
року орієнтація освітнього процесу базується на 
досягненні результату, що відображається 
ключовими компетентностями учнів. Щоб набувати 
певних компетентностей здобувачі освіти повинні 
навчатися не лише за традиційною формою 
навчання, але і використовуючи новітні форми, 
методи, засоби, зокрема й інформаційно-
комунікаційні технології.  

Освітні технології, методи, форми та засоби не 
стоять на місці, вони постійно розвиваються і 
вдосконалюються. В умовах сьогодення 
спостерігається широке використання педагогами 
інтерактивних засобів у освітньому процесі, а 
особливо під час дистанційного навчання. 
Інтерактивні засоби навчання є засобами організації 
активної взаємодії всіх учасників освітнього процесу 
з метою досягнення поставлених цілей навчання. 
Зокрема, значна увага приділяється використанню 
різноманітних онлайн-сервісів, що реалізують 
діяльнісний підхід до навчання, дають змогу 
покращити освітній процес, зацікавити учнів і 
формувати в них ключові компетентності. 
Використання онлайн-сервісів дозволяє сформувати 
особистість, яка має міцні знання з теми і здатна 
адаптуватися в умовах сьогодення, спонукає учнів 
до самостійної праці, творчого мислення, пошуку 
[1]. 

В освітньому процесі простежується тенденція 
до застосування онлайн-сервісів та змінюється 
ставлення щодо їх використання. До питання 
упровадження і використання інформаційно-
комунікаційних технологій зверталися науковці: 
А. Андрєєв, Т. Вахрущева, В. Кухаренко, В. Осадчий, 
Є. Полат, О. Рибалко, О. Скубашевська, А. Хутор-
ський та інші. 

Серед українських науковців теоретичні 
питання упровадження мобільних технологій в 

умовах закладів загальної середньої та вищої освіти 
України розглядали І. Біляй, В. Биков, І. Воротни-
кова, І. Голіцина, Р. Горбатюк, Р. Гуревич, А. 
Грушева, Н. Кононец, Н. Половнікова, С. Терещук, 
Ю. Триус, Л. Філіппова та інші. 

Дидактичні аспекти навчання з використанням 
цифрових інтерактивних засобів розглядали 
зарубіжні дослідники 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.  

В основу навчального курсу «Інформатика» для 
5–9 класів покладено розвивально-компетентніс-
ний підхід, що передбачає форму-вання 
предметних та ключових компетентностей. 

Компетентність – це динамічна комбінація 
знань, способів мислення, поглядів, цінностей, 
навичок, умінь, інших особистих якостей, що 
визначає здатність особи успішно провадити 
професійну та/або подальшу навчальну діяльність 
[2]. 

Ключовими компетентностями є спілкування 
державною і рідною в разі відмінності мовою, 
спілкування іноземними мовами, математична 
грамотність, компетентності в природничих науках і 
технологіях, інформаційно-цифрова компе-
тентність, уміння навчатися впродовж життя, 
соціальні і громадянські компетентності, 
підприємливість та фінансова грамотність, 
загальнокультурна грамотність, екологічна 
грамотність і ведення здорового способу життя [3]. 

Сьогодні застосовується новий підхід до 
формування змісту й оцінки результатів навчання 
на основі принципу: від «знаю і вмію» – до «знаю, 
вмію та вмію застосовувати на практиці». Саме такі 
вміння, як здатність застосовувати знання на 
практиці, проявляти самостійність у постановці 
завдань та їх вирішення, брати на себе 
відповідальність під час вирішення виникаючих 
проблем, – складають основу поняття 
«компетентність».  
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ності учнів – один із пріоритетних напрямів 
розвитку сучасної загальної освіти. Інформаційно-
цифрова компетентність як ключова – це здатність 
ефективно використовувати інформаційно-
комунікаційні технології в навчальній, 
дослідницькій і повсякденній діяльності задля 
вирішення інформаційних задач. 

Однією з важливих умов упровадження 
компетентнісного підходу на уроках інформатики є 
організація навчання за допомогою онлайн-
сервісів, які допомагають у формуванні 
інформаційно-цифрової компетентності учнів.  

Одним із таких сервісів є віртуальна (онлайн) 
дошка Lino it (https://en.linoit.com /). 

Віртуальна дошка – це хмарне сховище, в якому 
є можливість розмістити різноманітні дидактичні 
матеріали до уроків (презентації, інтерактивні 
завдання, відеоматеріали, текстові документи 
тощо). Дана дошка дозволяє візуально привабливо 
подати матеріали уроку, забезпечити легкий доступ 
до нього з будь-якого пристрою, що має 
підключення до мережі Інтернет. Тому при 
традиційному навчанні, а особливо при змішаному 
та дистанційному, використання дошки Lino it є 
дуже зручним. 

Lino it – це безкоштовна віртуальна дошка для 
представлення документів, зображень та відео у 
вигляді нотаток-стікерів. 

Можна виділити наступні способи використання 
віртуальної дошки: 
1. Середовище зберігання матеріалів. 
2. Інструмент для проведення віртуальної екскурсії. 
3. Засіб презентації напрацювань учнів (представ-

лення результатів роботи). 
4. Інструмент для проведення «перевернутого» 

навчання. 
5. Інструмент для проведення рефлексії заняття.  
6. Наприклад, вправа світлофор. 

Онлайн-сервіс LearningApps (https://
learningapps.org/) дозволяє створювати 

інтерактивні вправи: вікторини, незакінчені 
речення, кросворди, встановлення відповідностей 
тощо. Дані вправи допомагають перевірити знання 
учнів у цікавій формі, організувати їхню самостійну 
діяльність, активізувати розумову діяльність, 
підвищити мотивацію до навчання. 

Перевагами сервісу LearningApps є привабливий 
інтерфейс з переважаючим білим фоном, на якому 
є яскраві кольори зображень, зрозуміла навігація, 
мобільність, інтеграція з іншими сайтами та, що не 
менш важливо, сайт доступний українською мовою. 

Наприклад, даний ресурс можна використати 
під час активізації знань учнів у вигляді 
розв’язування кросворду. Як приклад можна 
розглянути кросворд з теми «Етикет електронного 
листування. Правила безпечного електронного 
листування» у 7 класі.  

https://learningapps.org/display?v=p63hsb8at22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інтерактивний робочий аркуш – це вебсторінка 
із навчальним матеріалом (відео, зображення, 
текст), на основі якого учні виконують завдання. 
Після закінчення здійснюють перевірку [4]. 

Існує багато сервісів для створення 
інтерактивних аркушів. Одним із них є сервіс 
LiveWorksheets  (https:/www.liveworksheets.com/), 
що дозволяє «оживити» друковані навчальні 
матеріали. Завдяки цьому маємо можливість 
удосконалювати робочі матеріали створені у 
форматах docx, pdf, jpg, png. Звичайні сторінки 
перетворюються на інтерактивний матеріал для 
самоперевірки.  

Можна створювати робочі листи, які містять 
кілька типів завдань:  
– додавання текстових полів для введення тексту;  
– вибір правильної відповіді; 

https://en.linoit.com
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/display?v=p63hsb8at22
https://www.liveworksheets.com/
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– вікторина з вибором правильної відповіді, 
зіставлення, перетягування правильної 
відповіді; 

– завдання на прослуховування; 
– завдання на вимову; 
– відкриті питання; 
– додавання mp3 файлів, додавання відео з 

YouTube, додавання посилань. 
Кожного дня учні неодноразово зустрічають у 

підручниках, оголошеннях, на банерах, у 
транспорті графічні піксельні (QR) коди. 

QR-код (від англ. quickresponse – швидкий 
відгук) – це матричний (двомірний) код, 
розроблений і представлений у 1994 р. в Японії, 
який дозволяє зчитувати та розпізнавати велику 
кількість інформації скануючим непрофесійним 
обладнанням (за допомогою фотокамери 
мобільного телефону, планшета або ноутбука з 
відеокамерою, на яких встановлена програма для 
зчитування QR).  

QR-коди візуально представлені у вигляді 
чорно-білих квадратів, що нагадують лабіринт. 
Усередині QR-коду закодована службова 
інформація, яка дозволяє визначити, що саме 
зашифровано: гіперпосилання, текст, адреса 
електронної пошти, номер телефону, географічні 
координати або інші дані.  

В освітньому процесі QR-коди доцільно 
використовувати у випадках:  
– як посилання, що вказують на мультимедійні 

джерела та ресурси, для вирішення певного 
завдання; 

– як дидактичний матеріал з  доступом до 
цікавих додатків (гіперпосилання на сайти, 
анімації, енциклопедії, бібліотеки тощо); 

– використання в завданнях з метою закріплення 
вивченого матеріалу (на кожному варіанті з 
контрольним завданням можна розмістити 
надрукований QR-код з правильними 
відповідями); 

– проведення різних естафет, ігор, заходів, коли 
завдання буде запропоновано у вигляді QR- 
коду, прочитавши який, можна буде виконати 
завдання [5]. 

       Переваги  використання QR-кодування: 
– швидкість отримання миттєвого доступу до 

закодованої інформації; 
– зручність вміщення 
великого об'єму відомос-
тей у невеликому зобра-
женні; 
– простота розміщення 
коду на будь-якій рівній 
поверхні (аркуш, стіна, 

підлога, бетоноване шкільне подвір'я тощо). 
Серед ресурсів для створення QR-кодів можна 

виділити http://www.qr-code.com.ua/ , https://
www.qr-code-generator.com/ . 

Одним із головних інструментів успіху Нової 
української школи є наскрізне застосування 
інформаційно-цифрових технологій в освітньому 
процесі з метою формування ключових 
компетентностей учнів. Тому сучасний учитель має 
навчитися створювати та використовувати 
мультимедійний та інтерактивний контенти, щоб 
зацікавити цифрове покоління учнів його 
оволодінням. 

Завдяки використанню різноманітних онлайн-
сервісів на уроках інформатики, зокрема такі як: 
інтерактивні дошки, QR-коди, інтерактивні аркуші, 
сервіси для створення інтерактивних вправ, в учнів 
формуються крім інформаційно-цифрової, ще й 
інші ключові компетентності. Вони  опановують 
нові технології та засоби діяльності, виявляють 
допитливість, наполегливість, впевненість (уміння 
вчитися впродовж життя), роблять вибір ресурсів із 
інтерфейсом державної мови (спілкування 
державною мовою), використовують ресурси з 
інтерфейсом іноземними мовами, розуміють 
необхідність володіння іноземними мовами для 
онлайн-навчання (спілкування іноземними 
мовами). Використовуючи у завданнях матеріал, 
що стосується екологічних проблем, здоров’я, 
здорового харчування таким чином можна 
розвивати  в учнів екологічну грамотність і здорове 
життя. 

Таким чином, одним із завдань освітнього 
закладу є формування та розвиток компетентного 
учня, який зможе застосувати свої знання на 
практиці та розвивати їх далі.  

 

1. Зуб Т. Компетентнісний підхід у вивченні інформатики. URL: http://cpoitpd.kiev.ua/
met_rozrobku2018.php . 

2. Використання Інтернет-сервісів в навчальному процесі. URL: http://itcm.comp-sc.if.ua/2018/semankiv.pdf  

http://www.qr-code.com.ua/
https://www.qr-code-generator.com/
https://www.qr-code-generator.com/
http://cpoitpd.kiev.ua/met_rozrobku2018.php
http://cpoitpd.kiev.ua/met_rozrobku2018.php
http://itcm.comp-sc.if.ua/2018/semankiv.pdf
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3. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова україн-
ська школа” на період до 2029 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text  

4. Карпуша В. Упровадження мобільних технологій у навчанні учнів з фізики й астрономії. Освіта Сумщини. 
2021. №4 (52).  С. 47-52. 

5. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. 5 – 9 класи. URL: https://mon.gov.ua/
ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas . 

ПРОЯВИ КОНТИНЕНТАЛЬНОСТІ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ 
У НАПРЯМКУ ІЗ ЗАХОДУ НА СХІД 

Г. ПАНАСЮРА, Д. ФЕДОРЕНКО 

Континентальність клімату науковці визна-
чають як одну з найважливіших  інтегральних 
характеристик клімату.  

Вільний англомовний словник визначає поняття 
як таке, що відноситься до фізичної географії.  Он-
лайн джерело надає наступне визначення: клімат, 
що характеризується жарким літом, холодною 
зимою, помірною кількістю опадів і характерний 
для внутрішніх частин континенту [1]. 

Оксфордський словник дає наступне тракту-
вання: «Клімат, який зустрічається у внутрішніх 
частинах континентів, має низьку вологість, низьку 
кількість опадів і великі добові коливання 
температури порівняно з морським кліматом» [2]. 

У географічному словнику Сьюзан Мейхью 
поняття конкретизовано щодо географічного 
розміщення: «Кліматичний тип, пов'язаний з 
великими внутрішніми районами суші в середніх 
широтах, без помірного впливу моря» [3]. 

У світовому он-лайн атласі подано наступний 
опис континентальності клімату: «Континен-
тальний клімат характеризується мінливою 
погодою та значними коливаннями температури. 
Континентальність – це міра того, наскільки клімат 
регіону є типовим для внутрішньої частини 
великого масиву суші» [4]. 

Цей тип клімату зустрічається в середніх 
широтах, де температура не змінюється жодним 
водним об’єктом, таким як море чи океан. У таких 
регіонах холодніша зима і спекотне літо, оскільки 
немає водойми, щоб клімат був м’якшим взимку і 
прохолодним влітку. Це пояснюється тим, що 
гірські породи та ґрунт мають меншу теплоємність 

порівняно з водою, а також втрачають тепло 
набагато швидше. Таким чином, континентальний 
клімат відносно сухий, оскільки повітряні маси, які 
надходять із далекого океану, втрачають вологу до 
того, як досягнуть місця [5]. 

С. Хромов  розглядає поняття континен-
тальності як сукупність характеристик клімату, що 
визначається впливом великих масивів суходолу 
на атмосферу і кліматотвірні чинники. Основні  
відмінності клімату материків та океанів 
обумовленні різницею в накопиченні тепла… саме 
тому температура повітря й інші характеристики 
клімату змінні (від дня до ночі та від літа до зими) і 
над материками вони сильніші ніж над океаном [6, 
228]. 

В. Михайлов вказує на те, що взаємодія 
суходолу і моря має свій вираз через поняття 
континентальності та океанічності клімату [7].  

Таким чином і зарубіжні й вітчизняні науковці 
вказують на те, що обумовленістю континен-
тального клімату є перерозподіл тепла між 
водоймами та значними масивами суші, що 
виражається в  значних амплітудах температур 
саме на суходолі.  

Кількісна характеристика континентальності 
клімату вивчалась багатьма дослідниками, які для 
зручності визначення розробили індекс 
континентальності, в основі якого, здебільшого, 
лежить річна амплітуда температури. Найбільш 
відомі індекси В. Горчинського, В. Ценкера, 
Ф. Конрада, Г. Йогансона, С. П. Хромова. Найбільш 
відомий серед них індекс континентальності К 
автора С. П. Хромова: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
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де А – фактична річна амплітуда температури 

повітря в пункті;  – чисто океанічна 
амплітуда, яка була б над океаном вільним від 

континентального пливу;  – географічна 
широта точки. 

Проте можливо оцінити континентальність 
клімату і за  динамікою та кількістю опадів, 
Ц.А. Швер запропонувала кількісний показник 
континентальності С, який базується на оцінці 
співвідношення опадів у сезонах, а саме весна-
літо та осінь-зама. Формула визначення С 
виглядає наступним чином:  

 

де   – це середня кількість опадів у 

березні – серпні, а  – середня 
кількість опадів у вересні-лютому. 
У залежності від величини С виділяють різні типи 
клімату, а саме: 
• при С < 1,0 – не континентальний; 
• при  1,75 > С ≥ 1,0 – напівконтинентальний; 
• при 3,5 >С > 1,75  – континентальний; 
• при С  > 3,5 – різко континентальний. 

На нашу думку, визначення континен-
тальності клімату території  варто проводити як з 
огляду на річну амплітуду температури, так і на 
різницю опадів за сезонами для більшої 
достовірності.  

Континентальність клімату досліджувалась по 
трьом пунктем, що у широтному напрямку 
знаходяться практично на однаковій відстані від 
екватора, проте в меридіональному напрямку – 
на сході, в центрі та на заході країни.  Основні 
географічні характеристики пунктів подано в 
таблиці 1.  

Табл. 1 
Основні географічні характеристики пунктів спостереження 

Назва географічного 
пункту 

смт. Немирів, Яворівсь-
кий район, Львівська 

область 

м. Фастів, 
Київська область 

с. Сонячне, 
Охтирський район, 

Сумська область 

Номер пункту, викори-
станий у дослідженні 

Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 

Географічна широта 

пункту  

50°06′ 14″ пн. ш. 50°04′ 29″ пн. ш. 50°11′ 14″ пн. ш. 

Географічна довгота 
пункту 

23°26′ 04″ сх. д. 29°55′ 05″ сх. д. 

  

35°02′ 08″ сх. д. 

Висота над рівнем  
моря 

269 м. 199 м. 180 м. 

Амплітуда температур визначалась за 
середньомісячними температурами за рік, які в 
свою чергу визначались за середнім показником 

за місяць, у період спостережень з 2005 по 2020 
роки. Порівняння річної амплітуди температури 
подано у таблиці 2.  

Табл.2 
Порівняльна характеристика річної амплітуди температур у пунктах спостереження у °С 

  Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 

Річна амплітуда  
температур 

23,9 °С 28,75 °С 29,88 °С 

Максимально зафіксо-
вана амплітуда 

30,2 °С 35°С 37,2°С 
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Отримані дані вказують на збільшення 
зафіксованого максимуму та амплітуди 
температури за рік у напрямку із заходу на схід на 
5,98 °С. 

За отриманими даними амплітуди річної 
температури у пунктах був розрахований індекс 

континентальності з використанням формули 
С. П. Хромова, синус широти вираховували за 
допомогою чотиризначних математичних таблиць 
Брадіса. Результати розрахунків індексу 
континентальності в пунктах спостереження 
подано в таблиці 3.  

Табл. 3 
Розрахунки індексу континентальності в пунктах спостереження 

(за формулою Хромова) 

Індекс консті 
клімату 

Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 

Індекс 

   
0,82 0,856 0,86 

Значення у % 

   
82% 85,6% 86% 

Розрахунки індексу континентальності, 
здійснені за амплітудою температур по формулі 
Хромова С.П. вказують на посилення 
континентальності клімату у напрямку із заходу на 
схід по території України. Опрацьовані джерела 
свідчать також і про те, що карти, побудовані за 
допомогою індексу Хромова з використанням 
температурних даних у період до 1990 року 
відрізняються від отриманих нами. Так ті карти 
містять індекс континентальності у розрізі від 81% 
на заході країни до 85% на сході [8, 99].   

Наші розрахунки вказують на те, що у часовий 

період з 2005 по 2020 роки отримані дані 
підвищились від 82% на заході до 86% на сході 
країни. Це може бути ознакою підвищення 
температури внаслідок глобального потепління, 
зміни загальної циркуляції атмосфери, тощо. 

Також для визначення континентальності 
клімату використали середню сезонну кількість 
опадів, а саме відношення кількості опадів у період 
з березня по серпень до середньої кількості опадів 
у період з вересня по лютий. Аналіз метеоданих по 
періодах дав наступні показники, що відображені в 
таблиці 4. 

   Табл. 4 

Середня кількість опадів у пунктах опадів за періодами березень-серпень, листопад-лютий у мм 

  Березень-серпень Вересень-лютий Різниця в мм по сезо-
нам 

Пункт 1 75,07 мм 52,53 мм 22,54 мм 

Пункт 2 54,51 мм 44,57 мм 9,94 мм 

Пункт 3 52,35 мм 45,00 мм 7,35 мм 

Маючи показники середньої кількості опадів за періодами ми можемо вирахувати величину С  

(за Ц.А. Швер), за формулою . Розрахунок подано у таблиці 5. 
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Табл. 5 

Розрахунок величини С (континентальності клімату) (за Ц.А. Швер) 

  Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 

Розрахунок 

   
Величина С 1,42 1,22 1,16 

Тип клімату Напівконтинентальний 

Отримані дані по трьом пунктам вказують на те, 
що величина С збільшується із заходу на схід, хоч і 
незначно: різниця між 1 пунктом на 3 пунктом 
складає 0,26. За величиною С усі три пункти лежать 
в межах значення 1,75 > С ≥ 1,0, що визначає тип 
клімату як напівконтинентальний. Проте, більшість 
спостережень за попередні роки вказують, що для 

України цей тип був характерний лише для 
Кримського півострову.  

Підсумки досліджень вказують на зміни не 
лише в температурному режимі та кількості і 
перерозподілі опадів по території України, разом із 
зазначеними метеопоказниками змінюються і 
показники континентальності клімату.  
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ВИКОРИСТАННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ  
НА УРОКАХ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» 

У Концепції реалізації державної політики, у 
сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» на період до 2029 року 
зазначено, що випускник нової української школи – 
це: цілісна всебічно розвинена особистість, здатна 
до критичного мислення; патріот з активною 
позицією, який діє згідно з морально-етичними 

принципами, здатний приймати відповідальні 
рішення, поважає гідність і права людини; іноватор, 
здатний змінювати навколишній світ, розвивати 
економіку за принципами сталого розвитку, 
конкурувати на ринку праці, навчатися впродовж 
життя.  

Н. СУКАЧОВА 
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За експертними оцінками, найбільш успішними 
на ринку праці в найближчій перспективі будуть 
фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, 
критично мислити, ставити цілі та досягати їх, 
працювати в команді, спілкуватися в багатоку-
льтурному середовищі та володіють іншими 
уміннями [9].  

Усвідомлення важливості освіти для людського 
розвитку призвело на початку XXI століття до 
модернізації європейської політики у сфері освіти.  

Державний стандарт базової і повної загальної 
середньої освіти, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України 23 листопада 2011 року 
№ 1392, ґрунтується на засадах особистісно 
зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного 
підходів, що реалізовані в освітніх галузях і 
зазначені в результативних складових змісту 
базової і повної загальної середньої освіти [4]. 

Діяльнісний підхід уперше в Державному 
стандарті розглядається самостійно і є рівноцінним 
із компетентнісним і особистісно зорієнтованим.  

У Державному стандарті також введено та 
розкрито значення поняття діяльнісного підходу як 
«спрямованість навчально-виховного процесу на 
розвиток умінь і навичок особистості, застосування 
на практиці здобутих знань з різних навчальних 
предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, 
професійну самореалізацію, формування 
здібностей до колективної діяльності та самоосвіти 
[4]. 

Поняття «діяльнісного підходу» розкрито у 
працях філософів М. Гегеля. І. Канта, І. Фіхте, 
І. Фролова.  

Теоретичне обґрунтування проблеми діяльніс-
ного підходу у психологічному аспекті міститься у 
наукових працях М. Басова, І. Беха, Д. Гальперіна, 
В. Давидова, Г. Костюк, А. Леонтьева, С. Рубінш-
тейна, А. Реана.  

Діяльнісний підхід до життя взагалі є видатним 
досягненням психології. Він заснований на 
принциповому положенні про те, що психіка 
людини нерозривно пов’язана з її діяльністю і 
діяльністю обумовлюється [1, с. 18].  

А. Реан наголошує на важливості визнання 
діяльнісного підходу як основної парадигми теорії 
навчання, через те що він «орієнтує не на зміст 
готових структур свідомості, а на процес, у 
результаті якого вони виникають і, як наслідок, 
приводять до глибшого розуміння їх природи» [15, 

с. 175]. 
Аналіз історико-педагогічних джерел свідчить 

про те, що у педагогіці поняття «діяльнісний підхід» 
з’явилося набагато пізніше, ніж його 
характеристика. Уже в XVII столітті Я. Коменський 
зазначав, що дитина привчається до діяльності 
через діяльність. Відомий німецький педагог 
Ф. Фребель, ще у середині XIX століття звернув 
увагу, на те, що можливості людини розвиваються 
у процесі її діяльності. Основний теоретичний 
принцип системи Фребеля щодо педагогічного 
процесу, який має у своїй основі «дії, праці, 
мисленні», залишаються актуальними в сучасній 
педагогіці. На початку XX століття серед нових 
концепцій навчання реформаторським підходом 
вирізнялася концепція «навчання через діяльність 
Д. Дьюї. Великий педагог К. Ушинський у своїх 
наукових працях розглядав діяльність як основу 
виховання й навчання [5].  . 

Діяльнісний підхід як психолого-педагогічне 
явище набуває розвитку у працях сучасних 
українських і закордонних науковців, а саме: 
Г. Атанова, І. Беха, Є. Бондаревської, Л. Зайцевої, 
І. Зимньої, Н. Гузій, Г. Іванюк, В. Лозової, 
Т. Севустьяненко, Б. Сусь, Т. Стефановської, 
В. Сєрікова, М. Шута, С. Якіманської та інш.  

Під науковим керівництвам і консультуванням 
І. Беха розгорнута науково орієнтована освітня 
практика. Наголосимо, що практика (як доцільна 
діяльність) виступає як цілісна система дій. Її 
структура включає в себе такі компоненти, як 
потребу, ціль, мотив, предмет, на який спрямована 
ця діяльність, засоби, за допомогою яких 
досягається мета, і, на кінець, результат діяльності. 
Ці компоненти можуть перетворю-ватися один в 
одного – у цих перетвореннях і полягає її динаміка. 
Кінцевою метою пізнання є не знання самі по собі, 
а практичне перетворення дійсності, для 
задоволення матеріальних і духовних потреб 
людини і суспільства. Кінцевою метою діяльнісного 
підходу до процесу навчання є, таким чином, 
перетворення того, хто навчається, у суб’єкта учіння 
[2, с. 6].  

Вітчизняні науковці Б. Сусь і М. Шут визначають 
діяльнісний підхід через навчання умінь, або 
навчання через уміння. Діяльнісний підхід у 
навчальному процесі розглядається як ефективний 
спосіб забезпечення набуття знань, що позначені 
дієвістю         і         є        основою       компетентності  
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особистості [17, с. 5]. 
За І. Зимньої засвоєння знань за умови 

впровадження діяльнісного підходу відбувається 
одночасно з засвоєнням способу дій із ними. Будь-
яке навчання основам наук, на думку науковця, 
водночас є навчанням специфічних для них 
розумових дій, а формування розумової дії 
неможливе без засвоєння певних знань. 
Відповідно «знати» – означає здійснювати певну 
діяльність, пов’язану з цими знаннями. Таким 
чином, знання стають не метою навчання, а його 
засобом [8, с. 24]. 

Нікітіна-Сторожко Н.М. наголошує, що 
діяльнісний підхід донавчання – це не сукупність 
окремих освітніх технологій чи методичних 
прийомів. Це методологічна основа, на якій 
створюють різні системи навчання зі своїми 
конкретними технологіями, прийомами й 
теоретичними особливостями. Діяльнісний підхід є 
альтернативним методу передачі знань та їх 
пасивного засвоєння, дає змогу досягти освітніх 
цілей, що втілюють потреби суспільства й держави 
[12]. 

Різні підходи у визначенні діяльнісного підходу 
вітчизняних і закордонних науковців є підставою 
для висновку, що на даний час, у дидактиці чіткого 
визначення та однозначного розуміння 
діяльнісного підходу не вироблено. 

У «Психологічній енциклопедії» знаходимо 
сучасне тлумачення поняття діяльності «активність 
суб’єкта, спрямована на взаємодію з навколишнім 
середовищем із метою задоволення власних 
потреб». У структурі діяльності виокремлюють два 
компоненти: 1) мотиваційний, за якого 
складовими одиницями діяльності розглядають 
потреби, цілі, мотиви й засоби діяльності; 2) 
операційний, за якого її елементами є дії та 
операції. Визначено три основні види людської 
діяльності (гра, навчання, праця) [16, с. 107].  

Сучасне визначення поняття діяльнісного 
підходу вказує на його складність і багатогранність.  

Діяльнісний підхід до навчання ґрунтується на: 
принципі діяльності (відкриття учнем нового 
знання); принципі безперервності (узгодженості 
всіх компонентів системи навчання: мети, завдань, 
змісту, методів, форм); принципі цілісного 
уявлення про світ (якщо знання не потрібні, то для 
чого вони?); принципі мінімаксу (забезпечує 
різнорівневе навчання); принцип психологічної 

комфортності (віра в сили та можливості дитини); 
принцип варіативності (формування вміння 
добирати різні варіанти розв’язання завдань); 
принцип творчості (максимальна орієнтація на 
творчу основу в діяльності) [14]. 

Модернізація освітнього процесу на засадах 
діяльнісного підходу переорієнтовує зміст 
навчання із заданої системи знань, яка має бути 
засвоєна на задану систему дій і знання, які 
забезпечують її освоєння. Діяльнісний підхід є 
однією з основних умов ефективного здійснення 
навчальної діяльності у закладах загальної 
середньої освіти. Упровадження ідей Концепції 
Нової української школи має на меті закцентувати 
увагу на особистісному розвитку учнів на основі 
узагальнених способів навчальних дій шляхом 
цілеспрямованої, науково обґрунтованої органі-
зації власної самостійної діяльності [13]. 

У контексті модернізації освіти України 
актуальними є ідеї про взаємозв’язок діяльніс-
ного, компетентнісного та особистісно 
зорієнтованим підходам в освітньому процесі. Не 
можливо досягти формування компетентності 
дитини без її діяльності, оскільки компетентність 
набувається та проявляється в діяльності. І лише 
через власні вчинки, спроби й експериментування 
дитина здобуває практичний досвід, перевіряє «в 
дії» набуті знання, вміння і навички. Саме тому, 
наголошує І. Бех «компетентнісний підхід має 
реалізуватися в синтезі з діяльнісним» [2, с. 6]. 

Слід зазначити, що у пояснювальній записці до 
навчальної програми предмета «Захист України», 
зазначається, що метою навчального предмета є 
формування в учнівської молоді життєво 
необхідних знань, умінь й навичок щодо захисту 
України та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а 
також системного уявлення про військово-
патріотичне виховання як складову частину 
національно-патріотичного виховання. Провідним 
засобом реалізації вказаної мети є запровадження 
компетентнісного підходу в освітній процес 
закладів загальної середньої освіти, на основі 
ключових компетентностей як результату навчання 
[11].  

Діяльнісний компонент, відповідно до 
Державних вимог, до рівня загальноосвітньої 
підготовки учнів з навчального предмета «Захист 
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вишколу», «Прикладна фізична підготовка» 
виявляється через показники: уміти діяти й 
реагувати на події відповідно до норм 
міжнародного гуманітарного права, виконувати 
стройові прийоми й рухи, орієнтуватися на 
місцевості, вести спостереження та оглядати 
місцевість, складати схему орієнтирів, володіти 
первинними навичками у подоланні перешкод, 
русі по перетнутій місцевості в пішому порядку та 
під час самозахисту в рукопашному бою, 
прийомами й способами ведення вогню зі 
стрілецької зброї; «Основи медичної підготовки» – 
уміти надавати першу медичну допомогу при 
пораненнях та ушкодженнях; «Основи цивільного 
захисту» – уміти користуватися засобами 
індивідуального захисту, використовувати захисні 
властивості місцевості [4]. 

Головним в оновленому змісті навчальної 
програми предмета «Захист України» для закладів 
системи загальної середньої освіти (рівень 
стандарту), затвердженої наказом Міністерства 
освіти і науки України від 04.11.2020 № 1397 є те, 
що очікувані результати навчально-пізнавальної 
діяльності учнів поставлені на першу позицію 
(перенесені в лівий стовпчик програми). 
Упровадження компетентнісного підходу та 
наскрізних змістових ліній орієнтують учителя на 
визначальне місце очікуваних результатів 
навчання, що є важливим кроком для 
запровадження нового стандарту освіти. Очікувані 
результати навчально-пізнавальної діяльності учнів 
висвітлені за трьома компонентами: знаннєвим, 
діяльнісним та ціннісним [11]. 

Відповідно до компетентнісного підходу 
результатом освітнього процесу має бути 
сформованість в учнів ключових і предметної 
компетентності, здатності застосовувати знання й 
уміння в реальних життєвих ситуаціях. Методичне 
підґрунтя вчителям для навчання учнів, що сприяє 
досягненню прогнозованих результатів їх 
діяльності та реалізації змістових ліній становлять 
три рівноцінні підходи: компетентнісний, 
діяльнісний та особистісно зорієнтований. 

У методичних рекомендаціях Міністерства 
освіти і науки України щодо навчання предмета 
«Захист України» у 2021-2022 навчальному році 
зазначено, що «уроки повинні мати практичну 
спрямованість» [10]. Особливості підготовки 
старшокласників до захисту України, формуванню в 
них практичних навичок, необхідних для 

проходження військової служби в Збройних Силах 
України, потребують від вчителя творчого пошуку 
щодо форм і методів для оптимального поєднання 
теоретичного та практичного змісту кожного 
розділу навчальної програми предмета «Захист 
України».  

Серед практичних методів найбільше 
поширення одержали вправи, які  вирізняються 
своєю ефективністю. Вправи призначені для 
формування й закріплення вмінь і навичок учнів. 
Значущість цього методу ґрунтується на його 
особливості й важливих функціях за допомогою 
яких він є продуктивним і дієвим на практиці. 
Вправа – це планомірне організоване повторне 
виконання дій з метою опановування ними або 
їхньої якості. Правильно організовані вправи 
сприяють якісному опановуванню учнями 
практичних умінь та навичок. Уміння формуються в 
результаті цілеспрямованої діяльності. 
Систематичні вправи є дієвим засобом тренування 
учнів для закріплення навичок.  

Діяльнісний підхід до вивчення предмета 
«Захист України» забезпечується в розділі «Вогнева 
підготовка» відпрацюванням практичних дій при 
виконанні вправ стрільби з малокаліберної 
(пневматичної) гвинтівки, початкової вправи 
стрільби з автомата, вправи метання ручних гранат. 
Навчально-тренувальну спрямованість мають 
практичні заняття з розділу «Прикладна фізична 
підготовка», що складається з вправ: підтягування 
на перекладині, згинання та розгинання рук в упорі 
на брусах, біг на 1 км, метання гранати Ф-1 на 
дальність, загальні контрольні вправи на смузі 
перешкод [11]. 

Усвідомленому виробленню в учнів практичних 
навичок сприяє раціональне використання засобів 
оснащення кабінету, стрілецького тиру, 
спортивного майданчика та інших об’єктів 
матеріально-технічної бази предмета «Захист 
України», за умов беззаперечного дотримання 
правил і заходів безпеки, визначених статутами, 
курсом стрільб, відповідними настановами. 

Створення умов для реалізації діяльнісного 
підходу вимагає від вчителів врахування 
значущості дотримання учнями поведінки на 
зразок статутних взаємовідносин між 
військовослужбовцями Збройних Сил України та 
правоохоронними органами.   
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Важливе місце серед практичних методів 
навчання займають показ (демонстрація), що 
дозволяють вчителю побудувати місток між «знати 
про» і учню «бути спроможним самостійно 
зробити». Короткі пояснення вчителя за умови, що 
учні чітко бачать і розуміють, те що показує вчитель 
та отримують відповіді на свої питання, 
забезпечать ефективність демонстрації. Доцільним 
для формування практичних умінь і навичок є 
використання взаємонавчання. Досвідчені вчителі 
об’єднують учнів у пари, мінігрупи, організовують 
роботу на навчальних місцях, де учні більш 
обізнані з конкретного питання діляться власним 
досвідом з іншими учасниками. 

Практична спрямованість предмета «Захист 
України» ґрунтується на обов’язковості дотримання 
учнями умов (порядку) виконання нормативів із 
розділу «Вогнева підготовка»: приготування до 
стрільби й ведення вогню з автомата; неповне 
розбирання автомата; чищення і змащування 
каналу ствола автомата після неповного 
розбирання; спорядження магазину патронами; 
виявлення цілей, визначення їх місцеперебування 
відносно орієнтирів, доповідь про результати 
спостереження; з розділу «Тактична підготовка» – 
пересування по полі бою, вибір місця для стрільби 
(спостереження), обладнання окопу для стрільби з 
автомата лежачи; з теми «Основи військової 
топографії» – визначення сторін горизонту, 
визначення магнітного азимута на вказаний 
предмет за компасом, визначення напрямку руху 
за вказаним магнітним азимутом за допомогою 
компасу, рух за азимутом; з розділу «Основи 
цивільного захисту» – одягання протигазу, 
одягання респіратора Р-2, одягання 
загальновійськового захисного комплекту (плащ у 
рукава), дії за сигналом «Хімічна тривога»; з 
розділу «Домедична допомога» – тимчасова 
зупинка кровотечі, накладання джгуту на стегно 
або плече, накладання закрутки на стегно або 
плече, накладання пов’язки на голову (око, вухо), 
накладання пов’язки на кість у вигляді вісімки, на 
передпліччя, ліктьовий суглоб, накладання 
пов’язки на плечовий суглоб, груди, накладання 
пов’язки на нижні кінцівки, надання першої 
допомоги при переломах, накладання шини з 
підручного матеріалу на плече, накладання шини з 
підручного матеріалу на передпліччя, накладання 
шини Крамера на нижню кінцівку [11]. 

Чим більший обсяг тренувальних вправ зможе 

виконати учень, чим більше часу на уроці вчитель 
спланує на формування практичних умінь і навичок 
учнів, тим вищими будуть показники 
сформованості та кращими результати нормативів. 

Для забезпечення нової якості освіти 
компетентні вчителі предмета «Захист України» 
опановують нові технології організації освітньої 
діяльності. Поставлену проблему найчастіше 
вчителі вирішують за допомогою упровадження 
інтерактивного навчання, як ефективного шляху 
реалізації діяльнісного підходу. Інтерактивне 
навчання сприяє активному включенню учнів у 
роботу, установленню взаємостосунків, якісному 
засвоєнню матеріалу. Важливою функцією вчителя 
стає підготовка завдань та добір інтерактивних 
прийомів. Підготовка уроків із реалізації 
діяльнісного підходу – це складна творча 
діяльність, яка вимагає внесення змін під час їх 
проведення щодо ролі вчителя та учня.  

Для забезпечення практичної спрямованості 
навчання, наближення освітнього процесу до 
реального, бажано розширювати діапазон 
організаційних форм навчання, способів 
навчальної взаємодії, прийомів і методів для чого 
застосовують:   
– завдання, що спонукають до діалогу, 

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

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

– завдання, що спонукають до обміну думками, 
враженнями, включають спеціально сконст-
руйовані ситуації вибору та моделюванню 
життєвих ситуацій [10].  
Особливості навчання змістової частини 

розділів «Основи національної безпеки України», 
«Збройні Сили України (ЗСУ) на захисті Вітчизни», 
Статути Збройних Сил України» навчальної 
програми предмета «Захист України» відкривають 
вчителю широкий спектр можливостей для 
запровадження діяльнісного підходу. Зважаючи на 
те, що зміст розділів спрямований на формування 
теоретичних знань, доцільно обрати інтерактивні 
вправи, які спонукають учнів до висловлювання 
власних думок, міркувань, позицій, способів 
розв’язання проблеми.  

У змісті розділу «Основи національної безпеки 
України» розглянуто структуру воєнної організації  
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держави, воєнне та міжнародне військове 
співробітництво. 

Учителю під час вивчення теми «Міжнародне 
військове співробітництво» необхідно наголосити, 
що курс України щодо набуття повноправного 
членства в Європейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору, закріплено 
Конституцією України. Розкриття питань «Формати 
відносин «Україна-НАТО» та структурами 
європейської системи колективної безпеки. 
Перспективи вступу України в НАТО. Міжнародне 
військове співробітництво» потребує обговорення з 
учнями чинників, які є вагомими аргументами для 
Збройних Сил України та системи 
загальнонаціональної безпеки стосовно вступу в 
НАТО. 

У тому разі, коли виникають суперечливі 
питання, а учням потрібно зайняти й аргументувати 
чітко визначену позицію з суспільними 
проблемами, що обговорюються можна 
використати метод «Прес» [6]. .  

Метою застосування цього методу є надання 
учням можливості навчитися формулювати й 
висловлювати свою думку з дискусійного питання 
аргументовано в чіткій та стислій формі.  

Метод «Прес» має таку структуру та етапи (слід 
роздати або написати на дошці, на плакаті учням 
матеріали, в яких зазначені чотири етапи методу): 

І. Позиція: 
Я вважаю, що … (висловіть свою думку, поясніть 

у чому полягає ваш погляд). 
II. Обґрунтування: 
… тому, що ... (наведіть причину появи такої 

думки, тобто на чому ґрунтуються докази на 
підтримку вашої позиції). 

III. Приклад: 
… наприклад … (наведіть факти, які 

демонструють ваші докази, вони підсилять вашу 
позицію). 

IV. Висновки 
Отже (тому), я вважаю … (узагальніть свою 

думку, зробіть висновок про те, що необхідно 
робити; тобто це є заклик прийняти вашу позицію). 

Захищаючи свою позицію, намагайтесь 
дотримуватись структури методу «Прес».  

Наприклад [7, с. 40]. 
Учитель: НАТО (від англ. North Atlantic Treaty 

Organization) – міжнародна організація, військово-

політичний союз держав Північної Америки і 
Європи, які об’єднали свої зусилля з метою 
створення колективної оборони й збереження 
миру та безпеки. 

Попри те, що Україна поки не є членом НАТО, 
вона активно співпрацює із цією організацією. 
Наша країна є єдиною країною-партнером НАТО, 
що бере участь у всіх основних миротворчих місіях 
під її проводом, наприклад в Афганістані та Косові. 

Обґрунтуйте необхідність участі України в 
миротворчих операціях. 

Учень: Я вважаю, участь України в миротворчих 
операціях є необхідною.  

Тому, що від НАТО та її держав-членів в Україну 
надходить матеріально-технічна, тренувальна 
допомога, яка необхідна для забезпечення безпеки 
й оборони для нашої держави. 

Наприклад, для зміцнення обороноздатності 
української армії Сполучені Штати Америки 
систематично від початку війни на Донбасі 
надавали Україні військову допомогу. У 2014 році 
загальна сума становила 86,9 млн дол. Через рік 
цей показник збільшився на 100,2% і дорівнював 
уже 174 млн дол. У 2016 році Київ отримав значно 
більше військової допомоги від США. Загальна сума 
виплат за чотирма програмами становила 318,1 
млн дол. Через рік у межах іноземного військового 
фінансування Вашингтон виділив Україні 99 млн 
дол. Ще 2,1 млн дол. надали в рамках Міжнародної 
військової освіти та підготовки. 10,9 млн грн 
Україна отримала за програмою 
нерозповсюдження зброї, боротьби з тероризмом 
та розмінування території. Найбільше коштів у 2017 
році виділили через Ініціативу сприяння безпеці в 
Україні ‒ 150 млн дол. Загалом тоді Київ отримав 
262,1 млн дол. військової допомоги. У 2018 році ця 
сума збільшилася на 2,6% і становила 268,9 млн 
дол. Через рік Україні виділили рекордну фінансову 
підтримку у розмірі 397,9 млн дол. Тоді армія, 
зокрема, отримала обладнання зв’язку, засоби 
кібербезпеки, прилади нічного бачення, медичне 
обладнання, різноманітні запасні частини для 
техніки. 2020-й був складним для світової 
економіки, тож військова допомога також була 
дещо меншою. Тоді Україна отримала 282,9 млн 
дол. 

Крім того, Україну систематично підтримували 
країни-члени ЄС, а також надходила підтримка від  
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Європейської комісії. У 2014 році Києву надали 
15,7 млн євро, а через рік  13,8 млн євро. Уже у 2016 
році сума цієї допомоги значно зросла і становила 
55,4 млн євро. Ще 60,3 млн євро Україна отримала у 
2017 році ‒ це була рекордна сума військової 
підтримки від початку російської агресії на території 
України. 

У 2018 році загалом Європа виділила Києву 43,6 
млн євро, а через рік ЗСУ отримали ще 41,4 млн 
євро. Торік сума військової допомоги Україні була 
рекордно низькою 5,4 млн євро. 

У 2021 році комітет у закордонних справах 
Сенату США схвалив законопроєкт про безпекове 
партнерство з Україною. Він передбачає збільшення 
щорічної військової допомоги Києву до 300 млн 
дол. [3].   

Отже, я вважаю, що участь України в 
миротворчих операціях є необхідною ще і тому, що 

це надійний шлях до миру в Україні. 
Надзвичайна важливість навчального предмета 

«Захист України» полягає в тому, що під час уроків 
допризовна молодь формує почуття патріотичної 
свідомості та національної гідності, отримує 
початковий військовий вишкіл, готується до 
виконання обов’язків солдата Збройних Сил України 
та інших військових формувань, визначених 
законодавством нашої держави.  

Діяльнісний, компетентнісний та особистісно 
зорієнтований підходи, упроваджені вчителями на 
уроках предмета «Захист України» сформують в 
учнів ключові та предметну компетентність. 
Сформовані ключові й предметна компетентність є 
гарантією готовності випускників, у разі 
необхідності, виконати свій конституційний 
обов’язок і стати на захист України. 
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«КАЗКА-ЙОГА» ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

О. ЧИГРИН 

У сучасному світі діти стали менш активними 
та фізично розвинутими, сформувалася модель 
поведінки, яка характеризується інтенсифікацією 
інтелектуального розвитку на шкоду рухової 
активності. Маємо сумну статистику – тільки 10% 
дітей цілком здорові. Діти надають більшу 
перевагу комп’ютерним технологіям, аніж спорту 
та проведенню часу з однолітками на дитячих 
майданчиках, що може сприяти гіршому розвитку 
фізичної форми, погіршенню координації та 
меншій витривалості, а також може призвести до 
сколіозу та багатьох інших проблем. Для 
підтримки здоров’я дітям необхідно 
дотримуватися рухового режиму. Для цього в 
дитячих садочках регулярно проводяться зайняття 
з фізичної культури, розваги, свята, Дні здоров’я 
та спортивні тижні, існує багато програм, 
розроблених для фізичного розвитку дітей. 
Однією з таких корисних програм є дитяча йога. 

Сучасні життєві умови, порушення екологічної 
обстановки, фізична слабкість дітей підштовхують 
інструктора з фізичного виховання закладу 
дошкільної освіти до пошуку нових норм роботи з 
метою оздоровлення дітей. Однією з таких 
продуктивних форм роботи вважаємо казка–йогу, 
що включає всі види здоров'язберігаючих 
технологій (дихальну коригуючу гімнастику, 
психогімнастику, елементи релаксації) з 
включенням гімнастики хатха-йоги.  

Йога – найдавніша духовно-тілесна практика, 
яка прийшла до нас з Індії. Історія дитячої йоги 

набагато молодша, ніж історія класичної. Самі 
заняття з’явилися ще 6 тисяч років тому. Заняття 
мають вплив одночасно для тіла та для духу. 
Основна особливість цих занять в тому, що йде 
вплив не тільки на фізичний аспект, а ще й на 
духовний розвиток людини. Користь дитячої йоги 
величезна. Тренування індивідуально впливають 
на організм. Це найкращий вид спорту для 
дитини, де діти безпечно досягають 
максимальних результатів. Завдяки подібним 
заняттям кожна дитина краще усвідомлює своє 
тіло, свій характер, свій внутрішній світ. Діти, які 
займаються йогою набагато простіше 
переживають підлітковий вік, у них менше 
комплексів та переживань, їм набагато простіше 
виробити правильну самооцінку. На заняттях 
«Казка-йога» кожна вправа підібрана таким 
чином, щоб неможливо було нашкодити м’язам, 
суглобам або кісткам, але, не дивлячись на це, є 
протипоказання, серед яких є захворювання 
кровоносної системи, нестабільний внутрішньо-
черепний тиск, захворювання психічного спектра, 
серця та грижа. Крім того заняття слід відмінити, 
якщо у дитини спостерігаються наступні 
симптоми: підвищення температури тіла, 
загострення хронічних захворювань, зниження 
працездатності та захворювання суглобів.  

Дитяча йога – це гімнастика, яка відрізняється 
від класичної дорослої йоги. Вона викладається в 
більш легкій  і  грайливій  формі  з  

https://cutt.ly/nkscYkh


25  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 (54), 2022 
_______________________________________________________________________________________________________  

метою привернення більшої уваги дітей до 
зайняття.  

Для діток молодшого віку цікавим буде заняття 
з «Казка-йоги». «Казка-йога» – це створення 
педагогом таких рухово-ігрових умов, в яких діти 
природно та ефективно розвивають не тільки 
фізичні здібності, а й отримують знання про Всесвіт 
та навколишній світ, про рослинний та тваринний 
світ, про людське суспільство, родину. Інструктор 
розповідає вихованцям про асани через природу, 
тварин, знайомих дітям персонажів мультфільмів 
та народних казок. На таких зайняттях з йоги діти 
розвивають не лише фізичну форму, а ще й 
здобувають знання про навколишній світ через 
казку. Вони уявляють себе активними 
персонажами казкової історії, що допомагає їм 
бути більш активними та зацікавленими на 
заняттях. Йога сприяє покращенню емоційного 

стану, роблячи дітей спокійнішими за допомогою 
плавних рухів та статичності в асанах, покращує 
гнучкість через гімнастичні вправи, розвиває 
координацію, м’язи, витримку, зміцнює імунну 
систему, підвищує імунітет дихальних шляхів, 
значно знижує частоту респіраторних захворювань. 
Крім того, йога показана при неврологічних 
захворюваннях, наприклад при синдромі дефіциту 
уваги з гіперактивністю, а також при проблемах із 
шлунково-кишковим трактом. 

Найкраще побудувати заняття йогою з дітьми у 
вигляді цікавої гри або казки. Всі асани йоги дуже 
образні і цікаві, для кожної пози можна придумати 
свою історію.  

Пропонуємо ознайомитися з прикладом такого 
заняття. 

Конспект оздоровчого заняття з елементами хатха - йоги 
з дітьми середньої групи 

 
Тема: «Ріпка». 
Мета: формувати основи фізичного, духовного і розумового розвитку дітей. 
Завдання: 

• освітні: 
– ознайомити дітей з елементами дитячої оздоровчої йоги з використанням асан, (пози йоги); 
– зміцнювати фізичне і психічне здоров’я дітей; 
– формувати правильну поставу і зведення стопи. 
• розвиваючі: 
– розвивати гнучкість і витривалість; 
– розвивати фізичні якості: спритність, витривалість, швидкість реакції; 
– розвивати координаційні здібності. 
• виховні: 
– викликати емоційно-позитивне ставлення до заняття, почуття радості і задоволення від гри. 

 
Методи і прийоми: наочний (показ інструктора), словесний (пояснення Асан), практичний (виконання 

статичних поз, рухлива гра). 
Засоби реалізації: килимки, спокійна красива музика без слів, ілюстрація до казки «Ріпка», «країна Індія», 
«Йоги», картки з вправами (асани) з хатха-йоги, маска «ріпка», стілець (на кожну дитину). 
Попередня робота: бесіда з дітьми та їх батьками «Що таке йога?». Розглядання видів асан, читання казки  
«Ріпка». 

Хід заняття 
1.Організаційний момент. Ігрова мотивація. 

 Інструктор: в. п .: встаньте, ноги разом, руки вільно опущені. Закрийте очі, розслабтесь і відчуйте все своє 
тіло, починаючи від верхівки до пальців ніг. 
Хочу запропонувати вам сьогодні відправитися в казку! Ви ж любите казки? Але щоб туди дістатися-треба 
трохи розім'ятися. 
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Ігрова гімнастика «Ріпка» 
Діти імітують рухи відповідно до тексту. 
 

Щоб ріпку посадити, (звичайний крок) 
Земельку ми скопаєм, (імітація) 
Насіннячко посадим, (нахили тулуба вниз) 
Та грядочку поллєм, (нахили тулуба в сторони) 
Нехай росте скоріше (присідання) 
Висока та смачна (потягуємся) 
На тебе ми чекаєм наша ріпка запашна (стрибки). 
 

Інструктор:  для того, щоб ріпка виросла велика, пограємося з дощиком. 
 

Самомасаж «Дощик» 
Узяв дощик крапельки, водянисті шабельки, водянисті шабельки, 
(легко в ритмі вірша діти стукають пальчиками по стегнам від колін вгору) 
 Різав, різав він калюжу і старався дуже-дуже, 
(виконують рухи ребрами долонь вгору-вниз уздовж стегон) 
Та нарешті утомився, перестав і припинився. 
(плавно погладжують ніжки зверху вниз долонями). 
 

Інструктор: У далекій країні Індії (показ ілюстрації) живуть люди, яких звуть йогами (показ ілюстрації). Вони 
придумали багато вправ для гнучкості хребта і правильного дихання. На наших заняттях ми познайомимося з 
гімнастикою йогів за допомогою казки. Сьогодні наше знайомство з йогою почнеться з казки «Ріпка» (показ 
ілюстрації казки). 
 

2.Основна частина. 
Основні асани за казкою «Ріпка». 
Комплекс 1. 
Показ вихователем комплексу асан згідно ілюстрацій і тексту казки. 

 

Посадив дід ріпку – виросла ріпка велика, велика.  
Поза з піднятими руками. 
Став ріпку із землі тягнути, тягне - потягне, витягти не може. 
Покликав дід на допомогу бабку. 
Бабка за діда, дід за ріпку, тягнуть - потягнуть, витягнути не можуть. 
Поза «Водоспад» 
Покликала бабця внучку. 
Поза «Дитина» 
Внучка за бабку, бабка за діда, дід за ріпку, тягнуть - потягнуть, витягнути не можуть. 
То покликала  внучка Жучку. 
Поза «Собака потягується на сонечку» 

 

Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за діда, дід за ріпку, тягнуть - потягнуть, витягнути не можуть. 
 

То покликала  Жучка кішку. 
Поза «Кішка» 

 

Кішка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за діда, дід за ріпку, тягнуть - потягнуть, витягнути 
не можуть. 

 

То покликала кішка мишку.  
Поза «Мишка» 

 
Мишка за кішку, кішка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за діда, дід за ріпку: тягнуть - по-
тягнуть – витягли ріпку! Поза з піднятими руками. 
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Дихальна гімнастика «Вітер» 
Як шумить вітер? А ось так! Вдих носиком, видих ротиком, долонька торкається ротика і дитина без голосу 
вимовляє «звук індіанця» – це шумить вітер.  
Вправу слід повторити 3-4 р. 
 

Рухлива гра «Ріпка» 
Ріпка, ріпка, не зівай, 
Ти на місці покружляй. 
Ти на місці покружляй –  
Кого хочеш, обирай! 
Діти стають в коло, в центрі якого стоїть дитина–«ріпка» 
Діти і «ріпка» йдуть проти хід по колу. «Ріпка» кружляє, діти плескають у долоні. «Ріпка» обирає когось із 
дітей і танцює з ним. Гра повторюється. 
3.Заключна частина. 
  

Інструктор: А зараз ми трохи відпочинемо. 
 

Релаксація «Спляче кошеня». 
 

Уявіть собі, що ви веселі кошенята. Кошенята ходять, вигинають спинку, махають хвостиком. Але от 
кошенята втомилися (пауза), почали позіхати, лягають на килимок і засинають. У кошенят рівномірно 
піднімаються й опускаються животики, вони спокійно дихають (повторити 2–3 рази). 
 

Вихователь: У якій казці побували?  Чим займались?  Що сподобалось? (Відповіді дітей). Будьте здорові! До 
побачення! 

 
 

Комплекс вправ до казки «Ріпка» 
1.Поза з витягнутими руками.  
Мета: зміцнення м'язів спини. 

Час перебування в позі: 5-10 секунд. 
Дозування: 2-3 рази. 

В.П – стійка прямо, руки опущені вниз. 
Із вдихом підняти обидві руки над головою, паралельно одна одній, долоні звернені вперед, спина трохи 
прогинається назад, положення стоп залишається незмінним. 
 

2.Поза «Водоспад». 
Мета: формування правильної постави, зміцнення м’язів ніг.  

Час перебування в позі: 5-10 секунд. 
Дозування: 2 рази. 

В.П – стійка прямо, руки опущені вниз. 
На видиху, опускаєте голову і тулуб вниз, головою намагаємося торкнутися колін, а руками підлоги, положен-
ня стоп залишається незмінним. 
 
 

3.Поза «Дитина». 
 

Мета: поліпшення кровообігу, допомагає зняти головний біль і перевтому. 
 

Час перебування в позі: 8-10 секунд. 
Дозування: 2-3 рази. 

В.П. – сидячи на п'ятах, коліна разом, спина пряма. 
З положення сидячи на п'ятах з видихом опустіться вниз животом і грудною кліткою, руки лежать вільно уз-
довж тіла, долонями вгору. 
Плечі «стікають» до землі, абсолютно розслаблені. Лоб упирається у підлогу або в опору. Очі закриті, дихайте 
глибоко і вільно. 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

4.Поза «Собака підтягується на сонечку» 
 

Мета: зміцнення м'язового корсету хребта, м'язів рук і зап'ясть, розкриття грудної клітки і розтягування 
черевного преса, поліпшення постави. 
 

Час перебування в позі: 5-10 секунд. 
Дозування: 2-3 рази. 

 

В.П. –  стоячи на колінах, руки перед собою на підлозі, паралельно одна одній. 
Стоячи на колінах, руки перед собою долонями опираються перед собою об підлогу. Перенести на них ос-
новну вагу тіла, випрямити ноги, коліна повинні бути під стегнами. Ступні стоять на підлозі не відриваючись 
від неї. 
 

5.Поза «Кішка». 
Мета: зміцнення хребта, виправлення зміщення хребців. 
 

Рекомендується при сколіозі, оздоровлює всі органи малого тазу. 
Час перебування в позі: 5-6 секунд. 
Дозування: 2-3 рази. 

В.П. – Стоячи на колінах, кистями рук спираючись об підлогу. 
Повільно і плавно опустити голову, а спину вигнути. Дихання рівне. 
 

6. Поза «Мишка». 
 

Мета: поліпшення кровообігу, допомагає зняти головний біль і перевтому. 
 

Час перебування в позі: 8 секунд. 
 

Дозування: 2-3 рази. 
 

В.П. – сидячи на п'ятах, коліна разом, спина пряма. Зробити глибокий вдих.  
 

На видиху, повільно нахилитися вперед, торкнувшись лобом підлоги. Руки витягнуті вперед. 
 

7. Поза з витягнутими руками. 
Мета: зміцнення м'язів спини. 

Час перебування в позі: 5-10 секунд. 
Дозування: 2-3 рази. 

В.П. – стійка прямо, руки опущені вниз. 
З вдихом підняти обидві руки над головою, паралельно одна одній, долоні звернені вперед, спина трохи 
прогинається назад, положення стоп залишається незмінним. 

Також пропоную вам переглянути відео-заняття 
на моєму Youtube каналі: https://
www.youtube.com/channel/UCjmXN8K0qLnJhQs-
VDGyC5A.  

Важливо відзначити результати практики 
роботи з дошкільнятами, яка показує, що вони із 
задоволенням виконують статичні пози «хатха– 
йоги» та вправи на релаксацію; починають 
поступово усвідомлювати роль фізичних вправ у 
розвитку та зміцненні організму; емоційно 
реагують на власні досягнення у руховій сфері 
(пластичність, виразність та естетика рухів); здатні 

самостійно застосовувати руховий досвід у 
повсякденному житті, оцінюють і регулюють 
можливості власного тіла; володіють основними 
рухами (ходьба, біг, стрибки, лазіння); виконують з 
різних вихідних положень вправи з предметами та 
без них. Пози та вправи йоги впливають на 
організм дитини, зміцнюючи здоров'я, формуючи 
гарну фігуру, правильну поставу та енергійну ходу, 
також покращується координація рухів, 
виробляється сила волі, витримка та впевненість у 
собі. 

1. Базовий компонент дошкільної освіти, МОН, 2012.  8 с. 

https://www.youtube.com/channel/UCjmXN8K0qLnJhQs-VDGyC5A
https://www.youtube.com/channel/UCjmXN8K0qLnJhQs-VDGyC5A
https://www.youtube.com/channel/UCjmXN8K0qLnJhQs-VDGyC5A
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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОНОЛОГІЧНОГО  
МОВЛЕННЯ В  ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Л. ВИСОЦЬКА 

2. Йога з дітьми дошкільного віку. URL: https://znanio.ru/media/statya_na_temu_joga_s_detmi_ dosh-
kolnogo_vozrasta-314655  (дата звернення: 20.06.22). 

3. Осіпова В. Поза дитина «Хатха-йога в дитячому садку». Обруч. №3. 2015.  
4. Дитяча йога. URL: https://koncpekt.ru/detskiy-sad/2911-detskaya-yoga.html (дата звернення: 20.06.22). 
5. Паджлунга Л. Ранкова йога для дітей. Жорж. 2019. С. 8-9. 

Сучасні діти звикають до ІТ-технологій 
змалечку, ці технології займають практично весь 
вільний час дитини, проте в питаннях розвитку 
мовлення старших дошкільників  саме художня 
дитяча література, яка є органічним і невід’ємним 
складником загальної літератури, має самий 
ефективний вплив на розвиток. А. Богуш 
перераховує низку функцій, які виконує художня 
література (інформаційно – освітня, виховна, 
національно – духовна, історична, культуроносна, 
естетична, розважальна) [1, с.149]. Розвиваючий 
вплив художньої літератури збільшується завдяки 
специфіці сприймання художніх творів дітьми 
дошкільного віку, що визначається їх віковими і 
психологічними особливостями: чутливість до 
зовнішніх впливів, безпосередність сприйняття 
навколишнього світу, високий рівень 
наслідування та емоційного «зараження». Проте в 
практиці часто використовуються застарілі твори, 
герої яких є незнайомі сучасним дітям, таким 
чином існує проблема, яка потребує розгляду. 

На проблему сприймання дітьми творів 
дитячої літератури звертали увагу науковці 
У. Баран, А. Богуш, Н. Карпинська, Т. Качак, 
В. Кизилова Л. Кирста, Л. Круль, Н. Марченко,  
О. Монке, Е. Огар, Л. Овдійчук та ін. Особливості 
сприймання дітьми змісту художніх творів 
розкрито в дослідженнях психологів 
О. Запорожця, Д. Ельконіна, О. Никифорова та 
інших.  

Науковцями поняття «сприймання художніх 
творів» розглядається як складний розумовий 
процес, що складається з таких компонентів: 
слухання, сприймання, уявлення, усвідомлення, 
розуміння. Оскільки дитина – дошкільник ще не 

вміє читати, художній твір йому читають дорослі, 
то основною діяльністю при сприйнятті дитиною 
змісту  художнього твору є слухання. 

 Сприймаючи високохудожні твори, 
аналізуючи їх, діти вчаться висловлюватись, 
формувати особисту думку, оцінювати вчинки і 
поведінку літературних героїв. Літературний твір 
сприймається дітьми в цілому, в єдності його 
змісту й художньої форми, а розуміння 
виявляється в судженнях та поглядах [2]. 

На важливість залучення дітей дошкільного 
віку до джерела рідного слова, розвитку 
мовлення вказували педагоги, психологи, 
лінгвісти (А. Богуш, Л. Виготський, Н. Гавриш, 
О. Запорожець, О. Леонтьєв, Є. Тихєєва, 
О. Трифонова тощо).  Аналіз наукових досліджень 
та психолого-педагогічної літератури вказують на 
значний вплив художньої літератури на 
мовленнєвий розвиток дитини, включно із 
розумовим та моральним розвитком. 

Художня література є ефективним засобом 
формування мовленнєвої компетентності дітей 
старшого дошкільного віку. Вона супроводжує 
дитину з перших років життя, відкриває, пояснює 
їй життя суспільства та природи, світ людських 
почуттів та взаємовідносин; розвиває мислення й 
уяву дитини, збагачує її емоції, дає чудові зразки 
літературної мови; розширюючи знання про 
навколишній світ, впливає на особистість 
дошкільника, розвиває здібності тонко відчувати 
форму й ритм рідної мови [4,  с.12]. 

Ефективність впливу художньої літератури, 
підкріплена багатовіковими традиціями читання в 
українській     педагогіці,    є     одним    з провідних  
методичних   принципів    мовленнєвого  розвитку  

https://znanio.ru/media/statya_na_temu_joga_s_detmi_doshkolnogo_vozrasta-314655
https://znanio.ru/media/statya_na_temu_joga_s_detmi_doshkolnogo_vozrasta-314655
https://koncpekt.ru/detskiy-sad/2911-detskaya-yoga.html
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дітей-дошкільників. Будь-який літературний твір – 
фольклорний чи авторський – має стимулювати 
мовленнєву й інтелектуальну активність дитини, її 
мислення та уяву, бути для маленького читача 
(слухача) об’єктом цілеспрямованих 
спостережень, елементарного аналізу, творчих 
дій. Через художні твори відбувається збагачення 
й активізація словника дітей образними виразами, 
метафорами, епітетами тощо; вони сприяють 
розвитку зв’язного мовлення [4, с.13]. 

Н. Гавриш звертає увагу педагогів на те, що 
ознайомлюючи дітей з художньою літературою, 
вихователь має підвести їх до елементарного 
аналізу літературно-художньої структури твору; 
навчити розуміти основний його зміст, 
ознайомити з жанровими, композиційними, 
мовленнєвими особливостями різних творів. 
Здобуті літературні знання дошкільники зможуть 
використовувати під час складання власних 
розповідей [5, c.14]. 

Добираючи твори художньої літератури для 
читання, вихователь має керуватися такими 
педагогічними умовами: 
– ідеологічна направленість художніх творів 

(моральні образи героїв, мотиви вчинків, 
поведінка тощо); 

– літературна словесна краса та майстерність 
написання художніх творів, виховна значимість 
літератури; 

– доступність написання твору, відповідність 
тексту віковим та психологічним особливостям 
дітей дошкільного віку; 

–  відповідність творів колу зацікавленості дітей, 
особливостям уваги, пам’яті, мислення; 

– життєвий досвід дітей, можливість 
співвідносити його із текстом твору; 

– сюжетна інтрига, легкість і чіткість словесних 
композицій; 

– сучасність. 
Висока художня майстерність твору - це 

захоплюючий сюжет, виразна художня форма, 
жива, багата мова, яскраві образи героїв. У творах 
для дітей мають бути народні образні вирази, 
прислів’я, приказки, вдало вплетені в текст. 
Недоцільно читати твори з полегшуючими, 
«дитячими» словами. 

Серед фольклорних  жанрів чільне місце 
посідає казка, що слугує добрим матеріалом для 
театралізованої діяльності дітей, ігор-
драматизацій, інсценування. Щоб навчити 

дошкільнят розрізняти інтонаційне забарвлення 
мовлення залежно від мети сказаного (запитання, 
обурення, захоплення, повідомлення), від 
характеру казкових героїв, особливостей їхньої 
поведінки (добрий, турботливий, вайлуватий, 
плаксивий, боязкий, підступний, улесливий. Злий 
тощо), доцільно пропонувати такі вправи, які 
готують до ігор-драматизацій і дають повне 
цілісне уявлення про конкретний персонаж. 

Наприклад: відтворити ситуацію та діалоги 
персонажів, зображених на малюнку; відтворити 
мовленнєві особливості, характер певного 
персонажа; програючи фрагмент казкового 
сюжету, використати інтонаційне забарвлення, 
яке позитивно характеризує персонажів 
(привітність, вдячність, жаль, жарт, готовність 
допомогти, співчуття); програючи фрагмент 
казкового сюжету, використати інтонаційне 
забарвлення, яке  негативно характеризує 
персонажів (роздратування, байдужість, 
нехтування, зверхність, вередливість, глузування, 
ігнорування, висміювання). 

Ефективним засобом розвитку мовлення, на 
думку Н. Гавриш, є наочне моделювання 
засобами художньої літератури. Розвиток у дітей 
активного мовлення, – зазначає дослідниця, – 
вироблення вміння користуватися основними 
логічними прийомами й операціями є одним із 
важливих завдань підготовки дітей до школи. 
Починаючи з молодшого віку дітей можна вчити 
моделювати за кольором і величиною. Це може 
бути звичайне площинне моделювання казок 
«Ріпка», «Колобок», «Рукавичка». Діти досить 
легко розуміють принцип підбору умовних 
замісників персонажів казки і з інтересом 
займаються такою діяльністю. Крім казок, для 
роботи можна обрати емоційно забарвлені дитячі 
віршики, оповідання, твори малих фольклорних 
жанрів.  
Головною метою в роботі з дітьми старшого 
дошкільного віку є навчання самостійно 
розповідати та переказувати казку чи інший 
літературний твір, складати розповідь. 
Використання схем - моделей допомагає дітям 
послідовно оволодівати вмінням переказувати 
спочатку окремі епізоди, а потім і всього твору в 
цілому та навичками складання розповідей. Вид 
моделювання обирають залежно від мети заняття.  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

У старшому дошкільному віці дітей учать 
складати творчі розповіді на запропоновану 
педагогом тему або за власним задумом. 
Застосування схем-моделей спрямоване на 
розвиток зв’язного мовлення, мислення, уяви, 
пам’яті, творчого потенціалу дітей. Старшим 
дошкільникам на заняттях пропонують не лише 
користуватися готовими планами - схемами, але й 
будувати їх самостійно. Таке моделювання дає 
змогу закріпити знання дітей про структуру казки і 
сприяє кращому запам’ятовуванню послідовності 
дій у ній. Діти вчяться самостійно зображувати не 
лише героїв або предмет, але й рух (стрілочкою) 
та малювати схеми до окремих епізодів, за 
допомогою яких переказують твір. Під час 
ознайомлення з оповіданнями дошкільників 
вчать передавати емоції та різні види рухів, 
зображені на схемах. Малювання схем до казок 
та оповідань допомагає краще запам’ятовувати 
героїв твору, послідовність дій у ньому, 
передавати інтонаційні відтінки мови персонажів 
та імітувати їхні жести, рухи, міміку.  

З метою з’ясування наявності в дітей 
елементарних уявлень про розповідь, її структуру 
можна запропонувати дітям прослухати уривок 
розповіді про Білочку- господиню і сказати чого 
не вистачає в ній:  

«Білочка була справжньою господинею. 
Завжди запаслива, бігала між деревами і збирала 
всякі харчі до хатинки. То жолудь підхопить під 
гіллястим дубом, то шипшинку зірве, що налилась 
червоними бочками на місці рожевої квіточки. І 
все у хатинку свою несе. 

Особливо полюбляла Білочка яблучка 
маленькі такі, солодкі. І була їх сила-силенна під 
молодим деревцем, і Білочка туди-сюди щасливо 
бігала, носила їх до свого будиночку.  

Коли не було яблучок, Білочка зронила 
маленьку сльозинку, проте почула шурхіт в 
кущиках – то діти принесли їй смачнючі горішки – 
великі, волоські. Залишили на видному місці – 
взамін яблучок, які зібрали. 

Так білочка за день зробила собі запас на всю 
зиму і змогла просто красуватись своїм пухнастим 
хвостиком…». 

Після прочитання тексту запитуємо у дітей:  
– Про кого ти прослухав невеличку розповідь?  
– Чи все зрозуміло у тексті?  

– Чого не вистачило в моїй розповіді?  
– Якої частини тексту не вистачає, з чого ти 

зробив такий висновок? 
– Як би ти розказав основну частину тексту, якої 

не вистачає? 
– Якою була білочка з розповіді? 
– Що б ти їй побажав? 

Виконання завдання дозволяє визначити, чи 
орієнтуються діти у структурі тексту, чи вміють 
визначати основну частину, вступ тощо.  
Складаючи опис білочки, діти можуть вказати на її 
риси – справжня господиня, роботяща та завзята. 
Варто дозволити дітям самостійно складати 
частину тексту розповіді, якої не вистачає, 
наприклад: «діти теж захотіли маленьких 
солодких яблучок», «спеціально замінили 
яблучка на горішки, бо горішки поживні». 
Відповідаючи на запитання про побажання 
Білочці діти можуть проявити емоції чутливості, 
небайдужості. Така робота є простою для 
педагога та досить гарно сприймається дітьми. 
Окрім того, на наступному занятті варто закріпити 
матеріал переказом короткої казки про Білочку.  

Твори художньої літератури, які 
рекомендовано використовувати в закладах 
дошкільної освіти, мають відповідати низці вимог, 
а саме: відповідність тексту віковим та 
психологічним особливостям дітей дошкільного 
віку; доступність написання твору, відповідність 
творів колу зацікавленості дітей, особливостям їх 
уваги, пам’яті, мислення; легкість і чіткість 
словесних композицій; виховна значущість. 

Твори для переказу мають відрізнятися чіткою 
композицією, в якій простежується послідовність 
події. Особливого значення набуває динамічність 
сюжету. Діти легко відтворюють навіть об'ємні 
тексти, якщо вони з динамічним сюжетом. 
Важливе значення для успішного переказу має 
мова твору: вона має бути простою для 
відтворення, але водночас образною, виразною, з 
використанням діалогів; не містити незнайомих, 
складних для розуміння та відтворення слів.  

Подальші творчі пошуки включають підбір 
сучасних українських дитячих творів, адаптованих 
до старшого дошкільного віку, їх апробація на 
практиці. 

1. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови. К.: Вища шк., 
2007. 542 с. 



32  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 2 (54), 2022 
_______________________________________________________________________________________________________  

ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 
НА ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЯХ В. СУХОМЛИНСЬКОГО  

Т. САВЧЕНКО 

2. Яковенко О. Розвиваємо мовлення з колиски. Дошкільне виховання. 2017. №2. С. 2-6. 
3. Соленчук Т. Формування мовленнєвої компетенції старших дошкільників у процесі роботи з художньою 

літературою. URL: https://cutt.ly/aUex6Bo  (дата звернення: 30.05.2022). 
4. Гавриш Н. В. Розвиток мовлення та навчання дошкільнят рідної мови: мета і завдання. Дошкільне 

виховання. 2003. № 4. С.12-14. 
5. Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення. К.: Вища шк., 2005. 128 с. 

Проблема формування особистості, надання 
кожній дитині шансу розкритися, можливості 
використати весь свій природний потенціал 
перебуває у центрі особливої уваги дошкільної 
освіти. Зокрема на реалізацію означених питань 
направлені Базовий компонент і сучасна 
програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у 
Світі» [7].  

У дитячі роки закладаються основи інтелекту 
людини, формуються різноманітні потреби, 
погляди, ідеали. Велика роль у цьому процесі 
належить вихователю дошкільного навчального 
закладу, який активно здійснює процес залучення 
до прекрасного, де формуються естетичні 
інтереси, триває процес духовного розвитку 
людини. Це сприяє необхідності залучати до 
виховання  дошкільників  багатопланову 
педагогічну спадщину В. Сухомлинського. 

Можливості використання спадщини 
В. Сухомлинського в умовах сучасного дошкіль-
ного закладу досліджували М. Антонець [1], 
Л. Калуська, Є. Ковтун [5], Н. Примушко [6], 
Т. Тоцька [10] та ін.; особливості занять із 
малювання за творами В. Сухомлинського 
з’ясовувала Н. Гавриленко [3], виховання 
дошкільників за допомогою казок В .Сухомлин-

ського стали основою розвитку рідної мови та 
мовленнєвої компетентності старших дошкіль-
ників у науково-практичних роботах А. Богуш, 
А. Гончаренко. 

Сучасна актуалізація спадщини В. Сухомлин-
ського пояснюється зростанням інтересу 

суспільства до етичних проблем і потребою 
нового обґрунтування моральних цінностей та 
ідеалів третього тисячоліття. Критерієм виховання 
високогуманної особистості за логікою 
В. Сухомлинського, є не лише рівень моральності 
особистості, а й уміння та бажання повторити 
себе, насамперед, у своїх дітях, підняти їх на 
вищий ступінь людської краси та духовності. 
Стратегія добра є єдиним орієнтиром у побудові 
особистості на кожному етапі її життя. Витоки 
гуманістичної системи В. Сухомлинського у 
народній педагогічній мудрості, яка надихала 
сільського педагога на створення культів 
Вітчизни, Матері, Праці, Природи, Краси, Слова 
[10, с.23]. 

Актуальними залишаються і сьогодні норми 
моральності, сформульовані В. Сухомлинським, а 
саме:  

1) «Ти живеш серед людей, твої бажання, 
твої вчинки – це радість або сльози твоїх 
близьких. Роби так, щоб людям , які оточують 
тебе, було добре». Виховання рефлексивних 
емоцій, почуття обов’язку, відповідальність за 
свої вчинки – сутність першого правила 
моральної етики; 

2) виховання у дітей почуття вдячності: «Ти 
користуєшся благами створеними іншими 
людьми. Будь вдячним, плати їм за це добром»; 

3) «Усі блага і радощі життя створюються 
працею і тільки працею. Праця – корінь 
моральності». Ця «норма моральності» 
відображає погляди В. Сухомлинського на 
значення праці у моральному вихованні дітей;  
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4) «Поважай батька і матір». Значне місце у 
своїй діяльності В. Сухомлинський відводив 
проблемі родинного виховання, співробітництву 
педагогів і батьків у моральному розвитку дитини;  

5) «Проявляй нетерпимість до зла. 
Допомагай слабким та беззахисним, будь 
чутливим до чужого горя». На думку педагога, 
дошкільний вік є сенситивним для розвитку 
емпатійних емоцій, маленькі діти дуже чутливі до 
нещастя, страждань інших.  

Ознайомившись із творами В. Сухомлин-
ського, ми відкрили для себе джерело морально-
етичного виховання дітей дошкільного віку. Вони 
захоплюють своєю простотою, доступністю та 
глибокою мудрістю. Серед аспектів такого 
виховання виокремлюємо значення колективу в 
освітньому процесі. Погляди В. Сухомлинського на 
роль колективу і місце в ньому особистості 
сьогодні не менш сучасні й злободенні, ніж вони 
були під час написання ним праць із цього 
питання. Колектив однодумців, творчий колектив, 
так як і трудовий колектив, на думку 
В. Сухомлинського, не тільки результат виховання, 
а й процес, і комплекс засобів, які формують 
свідомість, погляди, переконання, вчинки людини. 
«Життя і праця в колективі є школою становлення 
буквально всіх рис особистості… Від того, які ідеї 
лежать в основі трудових, духовних, морально-
естетичних взаємовідносин між членами 
колективу як людської спілки, залежить 
становлення понять і уявлень особистості про 
добро і зло, про обов’язок і справедливість, честь і 
гідність» [9, с. 156]. Так виявляється залежність 
особистості від колективу. Проте існує і зворотна 
залежність   колективу від особистості. 

Важливе значення у виховній роботі з дітьми 
відводимо казці, адже казка для дітей ‒ це пожива 
для душі, бо в ній вирують людські почуття. Казка 
не лише забавляє, захоплює, зворушує дитячі 
серця, а й порушує серйозні життєві питання, 
спонукає кожну дитину до активних дій, розкриває 
їй загальнолюдські цінності, високу мораль. Під 
час занять використовуємо різні казки 
В. Сухомлинського, які діти не лише слухають, 
інсценізують, а й вчаться аналізувати конкретні 
ситуації, знаходити оригінальні шляхи їх 
розв’язання. Василь Сухомлинський стверджував, 
що казки відкривають не лише красу, а й істину, 
що без казки і казкової ситуації всі пояснення для 
дитини мертві, бо мовчить її серце. Пропоную 

дітям складати і власні казки, що є одним з 
найцікавіших для них видів мовленнєвої творчості. 
Діти відчувають радість і задоволення від 
творчості, під час якої збагачується їхній 
словниковий запас, розвивається мовлення. 

Під час роботи з казкою слід не тільки вчити 
дітей створювати і слухати казки, а й передавати 
враження від них у малюнках, аплікаціях, ліпленні. 
Діти зображують те, що їх хвилює й радує, на 
папері відкривається світ мрії. Адже дитячий 
малюнок, сам процес малювання – частка 
духовного життя дитини. «Діти не просто 
переносять на папір щось із навколишнього світу, 
а живуть у цьому світі, входять у нього як творці 
краси, дістаючи насолоду від неї» [1, с. 13]. 

Багато радощів приносять дітям ігри-
драматизації казок В. Сухомлинського. Цей вид 
роботи сприяє духовному, моральному, 
естетичному розвитку малюків. З цією метою 
виготовили атрибути до ігор-драматизацій за 
творами Василя Олександровича. 

Часто заняття з художньої літератури 
проводимо в комплексі з малюванням чи 
аплікацією, щоб діти могли передати побачене, 
відчуте на аркуші паперу і «вкласти» в малюнках 
усі свої емоції та відчуття, обрати відповідні 
кольори, що характеризують настрій, почуття. 
Дитячий малюнок, сам процес малювання ‒ це 
частка духовного життя дитини. І, як говорив 
Сухомлинський: «Діти не просто переносять на 
папір щось із навколишнього світу, а живуть у 
цьому світі, входять в нього, як творці краси, 
дістаючи насолоду від неї» [9]. 

Використання образотворчої діяльності в 
естетичному вихованні дошкільників стає все 
актуальнішим, відчутно впливає на емоційно-
чуттєву сферу особистості, поглиблює знання, 
формує естетичну культуру, що цілком відповідає 
завданням естетичного виховання в баченні 
В. Сухомлинського, навчає дитину бачити у красі 
навколишнього світу, у красі людських відносин 
духовне благородство, доброту, сердечність і на 
цій основі стверджувати прекрасне в самому собі 
[3, с. 4]. 

Взявши за основу надбання великого педагога¸ 
головним завданням організації образотворчої 
діяльності дошкільників зазначили виховання 
естетичних почуттів. Вважається, що 
найблагодатнішою    діяльністю    для    виховання  
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почуттів дошкільників є малювання. Дуже 
важливо навчити малюка бачити, чути, відчувати 
цей світ, сприймати його як диво. Майже всі діти 
люблять малювати, відтворюючи на аркуші 
паперу світ своїх думок і почуттів. 

Заняття з малювання стають зустрічами дітей 
із творами мистецтва, казкою, одним із предметів 
навколишнього світу або явищем, загадковими 
для них. Такі зустрічі вчать дошкільнят помічати 
красу, радість і дивування, виражати свої почуття. 
Необхідною умовою успіху є творча атмосфера на 
заняттях з малювання. Адже тільки розкута 
дитина здатна глибоко відчувати і передавати свої 
почуття. 

Особливе місце в естетичному вихованні 
займає живопис. Уміння дітей бачити і відчувати 
красу підпорядковане розгляданню творів 
живопису. «Сфера дій живопису починається там, 
де закінчується мова. Те, що неможливо передати 
словом, можна сказати гармонією фарб» [4, с. 4]. 
Єдиною вимогою при доборі творів мистецтва 
для розглядання дошкільнятами є краса, її 
розуміють і дорослі, і малюки. Вона здатна 
викликати почуття здивування і захвату, бажання 
ще і ще милуватися нею. Починаючи малювати, 
дитина немовби вступає в новий світ взаємин. 
Фарби, пензлі, папір, олівці для неї не просто 
засоби зображення. Вони – друзі, які 
допомагають передавати настрій, стан душі 
маленького художника. 

Для малої дитини весь світ складається з 
доброго і поганого, правильного і неправильного. 
У повсякденному житті під впливом емоційного 
сприймання навколишньої дійсності, 
наслідування поведінки авторитетних дорослих 
формується її світогляд, її бачення світу. 

Безперечно повторити В. Сухомлинського не 
можливо, але немає наймогутнішої педагогічної 
ідеї гуманного виховання і навчання, ніж ідея 
великого педагога, що відкриває шлях до 
духовності. Він розумів, що без духовного 
єднання виховання не відбудеться. Тому в групі 
облаштовано куточок під назвою «Галерея 
ввічливості», де розміщені сюжетні картинки, на 
яких зображені різні моральні ситуації. Цей 
куточок використовую на заняттях, для 
самостійних відвідувань галереї дітьми, 
індивідуального розмірковування та 
мимовільного запам’ятовування позитивних 
вчинків. Одні і ті ж самі картинки можна 
розглядати з різних поглядів, залежно від теми 

заняття: «Чи бачите на картинках дітей з хорошим 
настроєм? Поясніть причину такого настрою. Чи 
бачите хороші вчинки?» тощо. Галерея мобільна, 
картинки час від часу змінюються. 

Також у групі створена «Квітка доброти», на 
пелюстках якої з’являються фото дітей, які за день 
зробили гарну справу (допомогли товаришу, 
вживали ввічливі слова тощо). Ця квітка всіляко 
спонукає дітей до хороших вчинків. 

Цікавими формами роботи з дітьми щодо 
реалізації ідей морально-етичного виховання 
можуть стати «Дні добрих справ», «ігри-
драматизації», «проблемні ситуації», «Панорама 
добрих справ», «свято Дружби», «свято Матері», 
свято «Роде, наш прекрасний», «уроки культури», 
«хвилинки доброти», які застосовуємо в 
освітньому процесі дошкільного закладу. 

Під час художньо-мовленнєвого заняття 
«Ввічливість» використовуємо такі методи і 
прийоми як, складання галявини ввічливості, 
дидактичні ігри мовленнєвого характеру, 
імітаційні вправи, складання приказок, роздуми 
за змістом твору Сухомлинського «Скажи людині, 
Здрастуйте!». Це допомагає закріпити уявлення 
дітей про такі поняття, як ввічливість, людяність, 
доброта; розвиває вміння регулювати свою 
поведінку за свідомо засвоєними морально-
етичними нормами. 

На основі твору В. Сухомлинського «Камінь» 
діти старшої групи навчаються висловлювати 
власну думку стосовно персонажів, схвалювати чи 
ні їхні дії, помічати свої помилки і виправляти їх. 
Моделювання за змістом оповідання викликає у 
дошкільників бажання розповісти твір батькам, 
закріплює знання про його структуру (зачин, 
середина, кінцівка).  

Відповідно до вимог програми «Я у Світі» [7], з 
метою дотримання цілісності освітнього процесу, 
найбільш ефективними, на мою думку, є 
інтегровані заняття. На заняттях «Стежинкою 
доброти», «Пошук екологічної книги» я 
привертаю увагу дітей до проблем забруднення 
навколишнього середовища та необхідності його 
охорони. В нагоді стали оповідання 
В. Сухомлинського «Хлопчик і дзвіночок конвалії» 
і «Краплинка роси». Такі практичні дії, як 
очищення забрудненого джерельця, висівання 
насіння моделюють правила поведінки дітей у 
природі в конкретних життєвих ситуаціях. 

Морально-етичне виховання дошкільників – 
процес  тривалий,    і   побачити   результативність  
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роботи з дітьми часто неможливо зразу. Проте вже  
маємо певні результати: діти знають багато творів  
В. Сухомлинського, охоче слухають їх і з великою 
радістю показують інсценівки за казками Василя 
Олександровича. Послухавши казку кілька разів, 
діти дають характеристику героям, оцінюють їхні 
вчинки. У дітей поповнився словниковий запас 
словами-ознаками, що характеризують позитивних 
героїв: чуйний, доброзичливий, уважний, чесний 
тощо. 

Отже, моральне виховання дошкільнят – 
найважливіший етап у всебічному і гармонійному 
розвитку особистості. Тож невипадково в 
педагогічній спадщині В. Сухомлинського саме цій 
проблемі приділено багато уваги, а твори 
В. Сухомлинського стали незамінними в нашій 
роботі, адже вони спонукають розум і почуття 
кожної дитини до аналізування вчинків 
літературних персонажів, викликають бажання їх 
наслідувати або навпаки, чинити по-іншому, 
збагачують лексику дітей, розвивають уміння вільно 
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