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КОМПЕТЕНТНІСНЕ ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
В УМОВАХ ГНУЧКОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

(за матеріалами обласної серпневої конференції  

педагогічних працівників) 

Запровадження гнучкої системи безперервної 
освіти педагогічних та науково-педагогічних 
працівників області, забезпечення підвищення 
кваліфікації, перепідготовки й стажування, здобуття 
особами вищої освіти відповідного ступеня за 
обраними спеціальностями з урахуванням 
Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» є важливим завданням освітньої 
діяльності комунального закладу Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти.  

У 2021/2022 навчальному році в Сумському 
обласному інституті післядипломної педагогічної 
освіти за 55 спеціальностями підвищили 
кваліфікацію 11 852 педагоги Сумщини (570 
навчальних груп), за різними формами підвищення 
кваліфікації – очною, очно-дистанційною, 
дистанційною та різними видами курсів (фаховими, 
проблемно-тематичними, експрес-курсами, курса-
ми за вибором). Відповідно до плану освітньої 
діяльності Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, з урахуванням 
карантинних заходів, викликів, пов’язаних з війною 
в Україні, забезпечено виконання освітніх програм 
підвищення кваліфікації 8 781 слухача курсів та 
освітніх програм з підготовки 142 студентів 
магістратури шляхом організації освітнього процесу 
за дистанційною формою навчання на платформах 
MOODLE та Microsoft Office 365 A1 (застосунок 
MICROSOFT TEAMS).  

Різноманітність пропонованих форм навчання 
та викладання, оптимальний вибір методів 
навчання, правильна організація самостійної 
роботи педагогів, застосування таких форм 
взаємодії як інтерактивне та кооперативне 
навчання, технічних засобів і технологій 
електронного навчання забезпечили  якість 
освітнього процесу та взаємодії між викладачами, 
слухачами й студентами.  

Відповідно до Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» Сумським 
обласним інститутом післядипломної педагогічної 
освіти здійснено освітню діяльність, спрямовану на 

розвиток професійної компетентності педагогічних 
працівників, які працюють у початкових класах за 
Державним стандартом початкової освіти: 
забезпечено підвищення кваліфікації 429 вчителів 
початкової школи, які навчатимуть учнів 1 класу у 
2022/2023 навчальному році. У рамках навчання 
запроваджено інтерактивні та сучасні форми 
підвищення кваліфікації: тренінги, вебінари, 
практикуми з розробки конструкторів занять, 
майстер-класи тощо. 

У жовтні – грудні 2021 року на курсах 
підвищення кваліфікації, спрямованих на розвиток 
професійної компетентності педагогічних 
працівників, які працюватимуть у 5 класах за 
Державним стандартом базової освіти, навчалися 
5 419 осіб. Із них керівних кадрів – 498 осіб; 

170 осіб. 
Підготовку проводили 17 науково-педагогічних 

працівників Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, регіональні 
координатори за освітніми галузями, регіональні 
тренери НУШ з початкової освіти, фахівці з 
практичної психології. До проведення занять було 
залучено керівників чотирьох закладів загальної 
середньої освіти – учасників інноваційного 
освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Нова 
українська школа: перехід на наступний рівень» та 
їхніх заступників. 

Здійснення освітньої діяльності на високому 
фаховому рівні – провідне завдання кафедр 
Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти: педагогіки, спеціальної освіти 
та менеджменту; теорії і методики змісту освіти; 
соціально-гуманітарної освіти; психології; освітніх 
та інформаційних технологій.  

У 2021/2022 навчальному році серед 
пріоритетних напрямів роботи Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти з педагогами було надання методичної 
допомоги в організації дистанційної та змішаної 
форм навчання учнів; підготовка вчителів до 
навчання здобувачів освіти в 5 класах (із 
урахуванням засад Концепції «Нова українська 
школа»    та     акцентами     на     компетентнісному,  
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інтегрованому, діяльнісному підходах до 
організації освітньої діяльності). Із цією метою 
проведено методичні порадники: 
– «Мовно-літературна освітня галузь (українська 

мова та література) в умовах НУШ: актуальні 
питання, практичні орієнтири»;  

– «Організація освітнього процесу в 5 класах за 
Державним стандартом базової середньої 
освіти в умовах реалізації Нової української 
школи»;  

– «Навчання математики в 5 класі за Державним 
стандартом базової середньої освіти в умовах 
реалізації Концепції «Нова українська школа»;  

– «Освітня галузь «Мистецтво» (5 клас): орієнтири 
з упровадження ідей Нової української школи»;  

– «Проєктування освітньої траєкторії 
професійного розвитку педагогів у Новій 
українській школі»;  

– «Особливості організації сучасного виховного 
процесу в Новій українській школі»; 

– «Наступність розкриття змісту хімії в модельних 
навчальних програмах природничої освітньої 
галузі в умовах реалізації Державного стандарту 
базової середньої освіти»; 

– «Особливості реалізації модельних програм 
«Технології» (5-6 клас) у сучасних умовах НУШ». 
Обставини, пов’язані з війною, викликали 

необхідність зміни тематики методичних заходів, 
спрямування їхнього змісту. Керівникам закладів 
освіти, учителям, педагогічним працівникам 
дошкільної освіти надано методичні рекомендації 
(загальна кількість – 33) за напрямами: організація 
освітнього процесу в закладах загальної середньої 
освіти в умовах воєнного стану; організація 
освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в 
умовах воєнного стану; на допомогу вчителям (за 
навчальними предметами) в умовах воєнного 
стану; дистанційний формат взаємодії суб’єктів 
освітньої діяльності; основні правила поведінки: 
під час воєнного стану, хімічної та ядерної 
небезпеки; підготовка до складання національного 
мультипредметного тесту; інформаційний 
дайджест. 

Усього протягом 2021/2022 навчального року 
для педагогів області проведено 103 онлайн-
заходи, якими охоплено 24 941 учасника. Серед 
заходів – 22 наради (473 учасники), 24 обласні 
науково-методичні, науково-практичні семінари 
(13 924 учасники); 37 методичних порадників 
(4 213 учасників), 1 мобільний консультпункт (27 
учасників), 1 пленер-флешмоб (19 учасників), 
1 обласний методичний хакатон (4 664 учасники), 2 

марафони-засідання обласного LEGO-практикуму 
(36 учасників), 4 методичні майстерні (94 
учасники), 2 тематичні едукації (56 учасників); 4 
обласні творчі групи вчителів (221 учасник), 4 
обласні школи молодого вчителя/методиста/ 
управлінця (644 учасники), 1 обласна школа 
педагогічної майстерності (570 учасників). 

Працівниками Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти розроблено й 
видано 73 матеріали, серед яких – 13 друкованих 
праць у вигляді монографій, посібників, збірників, 
довідників та каталогів, 5 методичних 
рекомендацій, 55 статей методичного спряму-
вання.  

У реаліях сьогодення Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти 
визначає пріоритетним напрямом роботи 
національно-патріотичне виховання здобувачів 
освіти, спрямованим на реалізацію обласної 
Програми національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2022 – 2026 роки, затверджену 
рішенням Сумської обласної ради від 22.12.2021.  

Протягом 2021/2022 навчального року під час 
підвищення кваліфікації педагоги області 
опанували тематичні модулі та курси за вибором: 
«Ціннісні орієнтири Нової української школи на 
рівні базової середньої освіти», «Краєзнавство в 
системі викладання соціально-гуманітарних 
дисциплін закладу освіти», «Українське красне 
письменство в координатах постколоніальної 
критики», «Літературна скарбниця Сумщини: 
спадщина і сучасність», «Професійний розвиток 
педагога в умовах Нової української школи». У 
зв’язку з воєнними подіями в країні, у 2022/2023 
н.р. в навчальні програми заплановано введення 
нового курсу «Питання національної безпеки 
України і громадянської ідентичності в сучасному 
освітньому процесі». 

Формування почуття патріотизму, духовної та 
психологічної готовності до виконання 
громадянського й конституційного обов’язку щодо 
захисту суверенітету, територіальної цілісності 
Української держави є головним завданням 
педагогів у навчанні здобувачів освіти предмета 
«Захист України». 

З метою підвищення професійної 
компетентності вчителів предмета «Захист 
України» проведено науково-методичні семінари: 
«Актуальні питання навчання предмета «Захист 
України» в закладах загальної середньої освіти у 
2021/2022 навчальному році», «Формування 
предметної компетентності учнів під час вивчення  
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розділу «Вогнева підготовка» навчальної програми 
предмета «Захист України»; методичні порадники: 
«Формування предметної компетентності учнів під 
час вивчення розділу «Основи національної 
безпеки» навчальної програми предмета «Захист 
України», «Формування предметної 
компетентності учнів з теми «Статути Збройних Сил 
України». За підсумками заходів підготовлено 
методичні рекомендації.  

З метою популяризації кращих здобутків 
національної культурної і духовної спадщини 
українського народу, його героїчного минулого та 
сучасного, а також підтримки професійної 
творчості педагогів у 2021 році проведено науково-
практичні конференції «Краєзнавчі діалоги: 
Сумщина у сув’язі тисячоліть», засідання секції 

громадянських компетентностей педагогів НУШ», 
віртуальний експозиційний майданчик «Заговори, 
щоб я тебе побачив». У рамках просвітницької та 
волонтерської діяльності налагоджено партнерство 
із закладами загальної середньої освіти, 
позашкільної освіти, закладами культури (музеями, 
бібліотеками), центрами професійного розвитку 
педагогічних працівників, завдяки чому успішно 
реалізується освітньо-культурологічна програма 
«Перлини малої батьківщини».  

Співробітниками Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти проводяться 
наукові консультації та експертизи з питань 
національно-патріотичного виховання в його 
краєзнавчому компоненті. У рамках реалізації 
навчального проєкту «Велика спадщина. Сумщина» 
упорядковано Літературну антологію Сумщини: 
«Поезія», «Проза (до ХХ ст.)», «Проза ХХ – поч. ХХІ 
ст.». Трикнижжя є новим освітнім ресурсом з 
питань вивчення історичного й літературного 
краєзнавства Сумської області, що дозволяє 
науково, системно й варіативно (в контексті 
реформування освіти України за програмою НУШ) 
вивчати літературу рідного краю як на уроках, так і 
в позаурочний час. Заклад є партнером 
традиційних Літературних читань «На Миколая» (їх 
проведено 14). Співорганізаторами читань є 
представництво Вільшанської територіальної 
громади, Національна спілка письменників 
України, громадська організація «Недригайлівське 
земляцтво в м. Київ», редакція Недригайлівської 
газети «Голос Посулля». 

З 15 до 18 лютого 2022 року на базі Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти відбувся перший тур всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2022» у номінаціях 
«Біологія», «Інформатика», «Основи правоз-
навства», «Мистецтво».  

На сайті Міністерства освіти і науки України для 
участі в першому турі конкурсу зареєструвалися 
149 учителів закладів загальної середньої освіти 
Сумської області. На розгляд журі першого туру 
конкурсу «Учитель року – 2022» було подано 129 
інформаційних матеріалів учасників із 36 
адміністративно-територіальних одиниць області.  

У конкурсних випробуваннях відбіркового етапу 
(«Тестування» та «Фрагмент дистанційного уроку») 
брали участь 116 учителів.  

Фінальний етап конкурсу, що налічував 17 
учасників, складався з конкурсних випробувань 
згідно з порядком проведення в кожній номінації. 
Випробування «Практична робота», «Методичний 
практикум», «Майстер-клас», «Урок» 
передбачалися в номінаціях «Біологія», 
«Інформатика», «Основи правознавства». У 
номінації «Мистецтво» учителям було 
запропоновано випробування «Практична робота», 
«Творча робота», «Майстер-клас», «Урок». 

Під час проведення двох етапів першого туру 
конкурсу учасникам було створено умови, 
максимально наближені до проведення другого 
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року». 

У п’яти районах Сумської області органами 
місцевого самоврядування створено 24 центри 
професійного розвитку педагогічних працівників. 
Роботу центрів забезпечують 93 педагогічні 
працівники (23 директори, 51 консультант, 19 
психологів), які надають професійну підтримку 10 778 
педагогам закладів загальної середньої освіти.  

З метою налагодження координації діяльності 
центрів Сумським обласним інститутом 
післядипломної педагогічної освіти укладено 
22 угоди про співпрацю.  

Протягом 2021 року засобами Microsoft Teams 
Офісу 360 закладом проведено три дистанційні 
едукації «Надання консультативних послуг центрами 
професійного розвитку педагогічних працівників».  

На допомогу працівникам центрів на офіційному 
вебсайті Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти започатковано 
рубрику «Директору центру професійного розвитку 
педагогічних працівників» та видано три тематичні 
збірки. Видання розміщено на сайті Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти (https://cutt.ly/rKmQG2V).  

https://cutt.ly/rKmQG2V
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ЗНО та МОНІТОРИНГ 

200 БАЛІВ З НМТ: ЯК СКЛАЛИ НА СУМЩИНІ «СПРОЩЕНЕ» ЗНО 

О. ОСТАПЕНКО 

Протягом останніх п’яти років Сумська область 
посідає одне з провідних місць в Україні за 
підсумками зовнішнього незалежного оцінювання. 
Проте у 2022 році через російську агресію та війну в 
Україні проведення традиційного зовнішнього 
незалежного оцінювання стало неможливим і вступ 
до закладів вищої освіти відбувався в особливому 
порядку. 

Більше п’яти тисяч випускників Сумщини у 
межах двох тижнів основних сесій складали 
національний мультипредметний тест в режимі 
онлайн. Результати цього року виглядають досить 
пристойно. Значна кількість учасників одержала 
найвищі результати. 

За інформацією Українського центру 
оцінювання якості освіти 200 балів отримали 283 
вступники: 19 учасників – з трьох предметів; 60 – з 
двох предметів; 204 – з одного предмету. Учасники 
основної сесії показали найкращий результат з 
математики – 167 осіб набрали 200 балів; з історії 

України – 128 учасників, з української мови – 86 
вступників. 

Кількість 200-бальних результатів цього року 
значно зросла. За словами заступниці директора 
Українського центру оцінювання якості освіти 
Тетяни Вакуленко, національний 
мультипредметний тест виявився занадто легким 
для найкращих учнів, які готувалися та добре 
знають шкільну програму. До того ж, завдання 
повторювалися з минулих років і були 
спрощеними, що стало свідомим рішенням 
Українського центру, адже в умовах війни дітям 
фізично та морально складніше було підготуватися 
до тестування. 

За результатами учасників основних сесій 
можна визначити територіальні громади, де 
успішність складання є високою одночасно з 1-3 
предметів. Кращими стали випускники Глухівської, 
Кролевецької, Роменської, Сумської, Тростянецької  
міських рад. 

Заклади загальної середньої освіти,  
випускники яких отримали 200 балів одночасно з 1-3-х предметів 

№ 
з/п 

 
Заклад загальної середньої освіти 

Кількість учасників, які отримали 200 
балів 

із 1-го пред-
мета 

із 2-х пред-
метів 

із 3-х пре-
дметів 

1 Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Глухівської міської ради Сум-
ської області 

3 2 1 

2 Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької міської ради 1 2 1 

3 Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. 
Суми Сумської області 

1 2 1 

4 Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя 
Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми Сумської області 

7 3 2 

5 Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми 
Сумської області 

4 2 1 

6 Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Мак-
сима Савченка Сумської міської ради 

6 3 1 

7 Кролевецький ліцей № 1 Кролевецької міської ради 3 3 1 

8 Роменський ліцей № 1 імені П.І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської 
області 

4 4 1 
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У м. Суми 200 балів отримали 110 випускників із 
24 закладів загальної середньої освіти. Найкращий 
результат виявили учні Комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17, м. 
Суми Сумської області, у якій кожен п’ятий учасник 
національного мультипредметного тесту отримав 
200 балів. По одному випускнику отримали 200 
балів із трьох предметів у Комунальній установі 
Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської області, 
Комунальній установі Сумська спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської 
міської ради, Сумському закладі загальної 
середньої освіти № 21 Сумської міської ради, 
Комунальній установі Сумська спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми Сумської області, 
Комунальній установі Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми Сумської 
області. 

Серед міст обласного значення найбільша 
кількість випускників, які отримали 200 балів, у 
м. Ромни – 23 особи. У м. Конотоп таких 
випускників – 22 особи, у м. Глухів – 19 осіб, у 
м. Шостка – 19 осіб, у м. Кролевець – 16 осіб. 

Серед випускників закладів загальної середньої 
освіти селищних територіальних громад один 

учасник національного мультипредметного тесту, 
випускник   Ямпільської   загальноосвітньої    школи  
І-ІІІ ступенів № 2 Ямпільської селищної ради, 
отримав 200 балів із трьох предметів. 

Серед учнів закладів загальної середньої освіти 
сільських територіальних громад три учасники 
національного мультипредметного тесту отримали 
200 балів із трьох предметів. Це випускники 
Грунської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
імені Героя Радянського Союзу А.М. Діхтяренка 
Грунської сільської ради Охтирсь-кого району 
Сумської області, Комунального закладу 
Малопавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Комишанської сільської ради, Нижньосироватської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Бориса 
Грінченка Нижньосироват-ської сільської ради 
Сумського району Сумської області.  

Таким чином, в умовах воєнного стану 
вступники Сумської області, не зважаючи на 
численні тривоги, нетрадиційність та новизну 
цьогорічної вступної кампанії, продемонстрували 
наполегливість та високий рівень навчальних 
досягнень.  

 

НУШ  

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ/ІНТЕГРОВАНИХ 

КУРСІВ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У 5 КЛАСІ ЗЗСО ЗА  

ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТОМ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ  

РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

Ю. ЛОГВИНЕНКО,  
В. МАЗУРЕНКО 

Нова українська школа – це ключова реформа 
Міністерства освіти і науки, що має на меті 
створити школу, в якій буде приємно навчатися і 
яка даватиме учням не тільки знання, як це 
відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у 
повсякденному житті. Оскільки дуже важко 
«зламати» складену роками в українській системі 
освіти орієнтацію зі школи набуття знань на школу 
набуття компетентностей, реформу НУШ 

розраховано на роки.  
Невідворотні зміни вже відбулися у початковій 

освіті – новий Стандарт початкової освіти з 
2017/2018 навчального року успішно пройшов 
апробацію, а з 2018/2019 навчального року за цим 
Стандартом розпочали навчання першокласники 
по всій країні.  



7  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 3 (55), 2022 
_______________________________________________________________________________________________________  

Зараз українська система освіти стоїть на 
початку реформування старшої школи, що є 
заключним етапом реформування загальної 
середньої освіти, що завершиться до 2029 року. 
Цьогоріч 1 вересня має початися навчання учнів 5–х 
класів, а школи мають визначитися зі своїм 
подальшим спрямуванням.  

Мета статті – розкрити особливості вивчення 
навчальних предметів/інтегрованих курсів мовно-
літературної освітньої галузі у 5 класі ЗЗСО за 
Державним стандартом базової середньої освіти в 
умовах реалізації Концепції «Нова українська 
школа».  

Реформа НУШ – це насамперед реформа 
цінностей та зміна ставлення учасників освітнього 
процесу до процесу навчання. Метою повної 
загальної середньої освіти є всебічний розвиток, 
виховання і соціалізація особистості, яка здатна до 
життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з 
природою, має прагнення до самовдосконалення і 
навчання впродовж життя, готова до свідомого 
життєвого вибору, самореалізації, відповідальності, 
трудової діяльності та громадянської активності. 

Нові принципи формування змісту освіти та 
забезпечення її якості відображені у новому 
Державному стандарті. Державні стандарти 
загальної середньої освіти – це вимоги до 
обов’язкових результатів навчання та 
компетентностей здобувачів загальної середньої 
освіти відповідного рівня.  

На основі Державних стандартів розробляються:  
– Базовий навчальний план (є складником 

стандарту); 
– Типові освітні програми (затверджує МОН); 
– Типові навчальні плани (затверджує МОН); 
– Освітня програма (схвалюється педагогічною 

радою закладу освіти та затверджується його 
керівником у разі розробки документа на основі 
типових освітніх програм); 

– Робочий навчальний план закладу освіти 
(схвалюється педагогічною радою закладу освіти 
та затверджується його керівником). 
Основним документом, що забезпечує 

досягнення здобувачами освіти визначених 
відповідним Державним стандартом вимог до 
обов’язкових результатів навчання учнів є освітня 
програма закладу загальної середньої освіти. 
Заклад освіти розробляє освітню програму на основі 
типової освітньої програми для 5-9 класів закладів 
загальної середньої освіти, затвердженої наказом 
МОН № 235 від 19.02.2021. Відповідно до 

навчального плану в освітній програмі зазначається 
перелік модельних навчальних програм, що 
використовуються закладом освіти в освітньому 
процесі, та/або навчальних програм, затверджених 
педагогічною радою, що мають містити опис 
результатів навчання учнів з навчальних предметів 
(інтегрованих курсів) в обсязі не меншому, ніж 
встановлено відповідними модельними 
навчальними програмами.  

На основі модельної та / або затвердженої 
педагогічною радою закладу навчальної програми 
предмета (інтегрованого курсу) вчитель складає 
календарно–тематичне планування з урахуванням 
навчальних можливостей учнів класу. Учителі 
мовно–літературної освітньої галузі (далі – МЛОГ) 

9 класів Нової української школи (запровад-
жуються поетапно з 2022 року) з широкого переліку 
модельних навчальних програм, розміщених на 
сайті МОН, перейшовши за посиланням: https://
mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/
navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-
5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-
zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku.  

Звертаємо увагу на дві модельні навчальні 
програми інтегрованих курсів МЛОГ: 1) Модельна 
навчальна програма «Інтегрований курс літератур 
(української та зарубіжної). 5-6 класи» для закладів 
загальної середньої освіти (автори Яценко Т.О., 
Тригуб І.А.); 2) Модельна навчальна програма 
«Інтегрований мовно-літературний курс (українська 
мова,       українська      та      зарубіжні     літератури).  
5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти 
(авт. Старагіна І.П., Новосьолова В.І., Терещенко 
В.М., Романенко Ю.О., Блажко М.Б., Ткач П.Б., 
Панченков А.О., Волошенюк О.В.). Інтегрований 
курс за будь–якою пропонованою модельною 
навчальною програмою – це новий навчальний 
предмет у закладах загальної середньої освіти, 
упровадження якого зумовлено сучасними 
освітніми завданнями та соціальними викликами, 
тому радимо вчителям МЛОГ підійти до вибору 
надзвичайно виважено та відповідально, адже 
вчитель не може передумати й змінити рішення, 
якщо постане перед неврахованими попередньо 
викликами. Ми радимо дочекатися результатів 
пілоту, і лише згодом, якщо бажання викладати 
інтегрований курс залишиться, безпосередньо 
взятися до роботи. Така обережність та 
завбачливість пояснюється тим, що програми, на 
думку авторів статті, мають ряд незначних недоліків 

https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
https://mon.gov.ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-plani
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/80696/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
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підручниками, за якими доведеться працювати), що 
можуть значно ускладнити роботу педагога. 
Перевагами інтегрованих курсів є урахування 
мультидисциплінарного підходу до організації 
навчання, уникнення повторів під час вивчення 
основних тем шкільних курсів української та 
зарубіжної літератур, можливість широкої 
міжпредметної взаємодії.  

Держстандартом визначено перелік ключових 
компетентностей, що мають бути сформовані у 
здобувачів освіти: 
1) вільне володіння державною мовою; 
2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності 

від державної) та іноземними мовами;  
3) математична компетентність;  
4) компетентності у галузі природничих наук, 

техніки і технологій; 
5) інноваційність, що передбачає здатність учня 

реагувати на зміни та долати труднощі; 
відкритість до нових ідей; ініціювання змін у 
класі, закладі освіти, родині, громаді тощо; 
спроможність визначати і ставити перед собою 
цілі, мотивувати себе та розвивати в собі 
стійкість і впевненість, щоб навчатися і досягати 
успіхів; 

6) екологічна компетентність;  
7) інформаційно-комунікаційна компетентність;  
8) навчання впродовж життя; 
9) громадянські та соціальні компетентності; 
10) культурна компетентність; 
11) підприємливість і фінансова грамотність. 

Наскрізними для усіх компетентностей є 
наступні вміння: 
1) читати з розумінням, що передбачає здатність до 

емоційного, інтелектуального, естетичного 
сприймання і усвідомлення прочитаного, 
розуміння інформації, записаної (переданої) у 
різний спосіб або відтвореної технічними 
пристроями, що охоплює, зокрема, уміння 
виявляти приховану і очевидну інформацію, 
висловлювати припущення, доводити надійність 
аргументів, підкріплюючи власні висновки 
фактами та цитатами з тексту, висловлювати ідеї, 
пов’язані з розумінням тексту після його аналізу і 
добору контраргументів; 

2) висловлювати власну думку в усній і письмовій 
формі, тобто словесно передавати власні думки, 
почуття, переконання, зважаючи на мету та 
учасників комунікації, обираючи для цього 
відповідні мовленнєві стратегії; 

3) критично і системно мислити, що виявляється у 
визначенні характерних ознак явищ, подій, ідей, 

їх взаємозв’язків, умінні аналізувати та 
оцінювати доказовість і вагомість аргументів у 
судженнях, зважати на протилежні думки та 
контраргументи, розрізняти факти, їх 
інтерпретації, розпізнавати спроби 
маніпулювання даними, використовуючи 
різноманітні ресурси і способи оцінювання якості 
доказів, надійності джерел і достовірності 
інформації; 

4) логічно обґрунтовувати позицію на рівні, що 
передбачає здатність висловлювати послідовні, 
несуперечливі, обґрунтовані міркування у 
вигляді суджень і висновків, що є виявом 
власного ставлення до подій, явищ і процесів; 

5) діяти творчо, що передбачає креативне 
мислення, продукування нових ідей, доброчесне 
використання чужих ідей та їх доопрацювання, 
застосування власних знань для створення нових 
об’єктів, ідей, уміння випробовувати нові ідеї; 

6) виявляти ініціативу, що передбачає активний 
пошук і пропонування рішень для розв’язання 
проблем, активну участь у різних видах 
діяльності, їх ініціювання, прагнення до 
лідерства, уміння брати на себе відповідальність; 

7) конструктивно керувати емоціями, що 
передбачає здатність розпізнавати власні емоції 
та емоційний стан інших, сприймати емоції без 
осуду, адекватно реагувати на конфліктні 
ситуації, розуміти, як емоції можуть допомагати і 
заважати в діяльності, налаштовуючи себе на 
пошук внутрішньої рівноваги, конструктивну 
комунікацію, зосередження уваги, продуктивну 
діяльність; 

8) оцінювати ризики, що передбачає вміння 
розрізняти прийнятні і неприйнятні ризики, 
зважаючи на істотні фактори; 

9) приймати рішення, що передбачає здатність 
обирати способи розв’язання проблем на основі 
розуміння причин та обставин, які призводять до 
їх виникнення, досягнення поставлених цілей з 
прогнозуванням та урахуванням можливих 
ризиків та наслідків; 

10)розв’язувати проблеми, що передбачає вміння 
аналізувати проблемні ситуації, формулювати 
проблеми, висувати гіпотези, практично їх 
перевіряти та обґрунтовувати, здобувати 
потрібні дані з надійних джерел, презентувати та 
аргументувати рішення; 

11)співпрацювати з іншими, що передбачає вміння 
обґрунтовувати переваги взаємодії під час 
спільної діяльності, планувати власну та групову 
роботу,        підтримувати         учасників       групи,  
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допомагати іншим і заохочувати їх до досягнення 
спільної мети. 

Отже, вчитель МЛОГ має працювати над 
формуванням і розвитком 11 компетентностей та 
11 наскрізних умінь у здобувачів освіти. 
Відповідно постає проблема оцінювання.  

Оцінювання у будь-якому випадку – це 
мотиватор для учня: «Є дослідження, що показує 
44% прогресу учня завдяки оцінюванню. Ще 56% 
розвитку учня дає підтримка вчителя, якої йому не 
дають так багато, як оцінювання. Тому оцінювання 
має бути. У перших класах ми скасовуємо оцінки, 
але не оцінювання» [Ларазович].  

У Концепції «Нова українська школа» 
задекларовано зміни у підході до оцінювання 
результатів навчання здобувачів освіти. В 
англійській мові –  два слова, які позначають 

оцінювання: assessment та evaluation. Українською 
мовою їх перекладають – оцінювання. Assessment 
в українській трактують як оцінювання 
«формувальне», «формативне», «формуюче», 
«розвивальне», «аналітичне». Evaluation – 
«традиційне», «підсумкове» оцінювання. 
Формувальне оцінювання вважаємо інструментом 
для поліпшення результатів навчання. 
Формувальне і підсумкове оцінювання 
підпорядковані різним цілям: 
– формувальне оцінювання (assessment) має на 

меті підвищити якість; 
– підсумкове оцінювання (evaluation) має на меті 

оцінити якість. 
Існує істотна різниця між формувальним і 

підсумковим оцінюванням:  

Рис. 1. Формувальне та підсумкове оцінювання 

На нашу думку, подана нижче ілюстрація якнайкраще висвітлює різницю між формувальним та 
підсумковим оцінюванням: 
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Формувальне оцінювання не повинно містити 
частку не, жодних негативних суджень чи критики, 
бо формувальне оцінювання діагностує сфери, що 
потребують покращення, – і допомагає покращити 

їх. Влучну аналогію навів експерт з оцінювання 
Пол Блек: Коли кухар готує суп і куштує його – це 
формувальне оцінювання. Коли страву пробує 
клієнт – це підсумкове оцінювання.  

Пропонуємо ознайомитися зі стратегією формувального оцінювання:  

Рис. 2. Стратегія формувального оцінювання 

Формувальне оцінювання вимагає нового 
сприйняття з боку батьків: їм не варто згадувати 
свій досвід в школі, не ставати на захист учителя, не 
нападати на дитину, якщо вона не досягла 
очікуваних результатів. Батькам необхідно вчитися 
сприймати оцінювання як розповідь учителя про 
те, що відбувається з дитиною в школі, як ресурс 
для розвитку, як цінну інформацію, як запрошення 

до співпраці з метою розкрити кращі якості дитини. 
Учитель повинен переконати батьків учнів, що має 
першочерговим є знання, а не оцінка, бо оцінка – 
це тимчасовий результат навчання учня, а 
знаннями дитина буде користуватися протягом 
життя.  

Отже, ще раз поглянемо на різницю між 
формувальним та підсумковим оцінюванням:  

Формувальне оцінювання Підсумкове оцінювання 

Перевіряє, як проходить навчання Перевіряє, що було вивчено 

Діагностувальне: ідентифікує сфери, де необ-
хідне покращення 

Оціночне: вимірює досягнення певного рівня 

Ідентифікує недоліки і покращує навчання Судить про якість 
  

Здійснюється під час навчального процесу Відбувається в кінці навчального процесу 

Допомагає учням вчитися один в одного Змушує учнів конкурувати між собою 

Результати формувального оцінювання: 
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Існують різні техніки формувального 
оцінювання. Найбільш результативними, на нашу 
думку, є Мініогляд, Спрямована розшифровка, 
Шкала оцінювання, Рефлексивний екран, Листи 
самооцінки, Трихвилинна пауза. Є більш складні 
прийоми формувального оцінювання. До них 
відносимо Аналіз портфоліо, Газетний заголовок, 
Запис у журнал тощо.  

Діяльнісний підхід є запорукою успіху НУШ.  
Уперше чітку вказівку на впровадження 

діяльнісного підходу в освіту було надано у 2011 
році в Державному стандарті базової і повної 
загальної середньої освіти (затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 
листопада 2011 р. № 1392). У цьому документі 
діяльнісний підхід розглядається самостійно і є 
рівноцінним із компетентнісним і особистісно 
зорієнтованим. У 2016 році ідеї щодо діяльнісного 
підходу знайшли розвиток в основах Стандарту 
освіти (орієнтири змісту освіти Нової української 
школи), але вже як інструмент упровадження 
компетентнісної парадигми освіти й оновленого 
змісту державних стандартів. В оновлених 
навчальних програмах для початкової школи і 
основної (2017 р.) спостерігаємо: 
– домінування діяльнісних результатів (учень/

учениця обчислює, спостерігає, аналізує, 
моделює, досліджує, трансформує, 
фотографує, працює в групі і т. д.) над 
знаннєвими, фактологічними (учень/учениця 
знає або розуміє); 

– зростання чисельності й варіативності 
діяльнісних форм організації освітнього 
процесу (у вигляд  рубрик): екскурсій, 
демонстрацій, практичних робіт і 
практичних завдань, дослідницьких і 
лабораторних практикумів, організації 
спостережень, міні-проєктів тощо.  

спрямованість освітнього процесу на розвиток 
ключових компетентностей  і наскрізних умінь 
особистості, застосування теоретичних знань на 
практиці, формування здібностей до самоосвіти і 
командної роботи, успішну інтеграцію в соціум і 
професійну самореалізацію.  

Існує різне датування виникнення діяльнісного 

підходу, пов’язане з різними точками зору на 
авторство теорії діяльності. Одні дослідники, 
наприклад А. Брушлинський, вважають, що 
принцип діяльності був сформульований 
Рубінштейном ще в 1922 р. у статті «Принцип 
творчої самодіяльності», у той час як у радянській 
психології у 20-х – початку 30-х рр. панував 
«недіяльнісний підхід», представлений, зокрема, 
школою Виготського. Інші автори вважають, що 
фундаментальне значення для розвитку поняття 
діяльності мали саме роботи Виготського на 
рубежі 20-х–30-х р.р., а паралельно йшов інший 
процес введення категорії діяльності в психологію 
в творах Рубінштейна, починаючи з 1934 р. 
Дослідженнями М. Ярошевського встановлено, що 
першим поняття діяльності у розробку 
психологічної проблематики ввів М. Басів. 

Діяльнісний підхід заснований на 
принциповому положенні про те, що психіка 
людини нерозривно пов’язана з її діяльністю і 
діяльністю зумовлена. При цьому діяльність 
розуміється як активність людини, що виявляється 
в процесі її взаємодії з навколишнім світом, і ця 
взаємодія полягає у вирішенні життєво важливих 
задач, що визначають існування і розвиток 
людини. Людина не народжується з готовими 
поглядами на світ, знаннями про нього, умінням 
вирішувати задачі. Тому діяльнісний підхід 
повинен реалізуватися в учінні, тобто процес 
учіння необхідно розглядати як діяльність.  

Діяльнісний підхід передбачає: 
– робити учіння мотивованим; 
– навчати дитину самостійно ставити перед 

собою ціль і знаходити шляхи та засоби її 
досягнення (тобто оптимально організувати 
свою діяльність); 

– допомагати дитині сформувати у себе вміння 
контролю і самоконтролю, оцінки і самооцінки; 

– відкрити перед дитиною спектр різних 
можливостей і створити у неї установки на 
вільний, але відповідальний і обґрунтований 
вибір тієї чи іншої можливості (установка на 
творчість); 

– можливість спільної навчально-пізнавальної 
діяльності під керівництвом вчителя (розвиток 
завтрашнього дня).  
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Порівняльна характеристика пояснювально-ілюстративного й діяльнісного підходів до навчання  

Діяльнісний Компоненти Пояснювально-ілюстративний 

У процесі проблематизації 
забезпечується внутрішнє 
прийняття мети 

Мета – передбачуваний ре-
зультат 

Задається вчителем 

Опора на внутрішні мотиви Мотиви – збудники до діяль-
ності 

Використовуються зовнішні 
мотиви 

Вибираються вчителем Засоби – способи здійснення 
діяльності 

Вибираються педагогом 

Варіативні, можливість 
індивідуального вибору 

Дії – основний елемент діяль-
ності 

Інваріантні, передбачені вчите-
лем 

Позитивні внутрішні осо-
бистісні зміни 

Результат – кінцевий продукт Рівень засвоєння знань 

Діяльнісний підхід в освіті – це не сукупність окремих освітніх технологій чи методичних прийомів. Це 
методологічний базис, на якому будуються різні системи навчання зі своїми конкретними технологіями, 
прийомами та й теоретичними особливостями.  
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ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ЯК ОСНОВА 

ЖИТТЄВОГО ВИБОРУ ТА УСПІШНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

О. ТРЕТЬЯКОВА 

Втрата ідеалів та орієнтирів, криза цінностей у 
сучасному суспільстві, підштовхує нас до пошуку 
сенсу і важливих орієнтирів життя, спонукає до 
оволодіння культурою спілкування та поведінки.  

Найважливішим показником якості освіти є 
духовний світ розвинутої особистості, а 
найважливішим елементом її духовного світу – 
ціннісні орієнтири як форма відображення 
особистісних цінностей. Ще, В. Сухомлинський 

зазначав: «Людину треба вчити, що вона живе не в 
пустелі, а серед людей. Кожен твій крок врешті-
решт позначається на твоєму ближньому, тому що 
ідеш ти кудись і з якоюсь метою; кожне твоє слово в 
душі іншого відгукнеться, але як воно відгукнеться – 
залежить від тебе. Вже те, що ти дивишся на 
навколишній світ і бачиш його, таїть в собі добро і 
зло; усе залежить від того, що і як ти бачиш» [6]. 
Отже, виховання на цінностях є ключовим. 

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
https://tvoemisto.tv/exclusive/obyray_i_pereviryay_yak_v_ukraini_planuyut_reformuvaty_starshu_shkolu_104007.html
https://tvoemisto.tv/exclusive/obyray_i_pereviryay_yak_v_ukraini_planuyut_reformuvaty_starshu_shkolu_104007.html
http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53
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На «всебічний розвиток людини як особистості 
та найвищої цінності суспільства, її талантів, 
інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 
формування цінностей і необхідних для успішної 
самореалізації компетентностей, виховання 
відповідальних громадян, які здатні до свідомого 
суспільного вибору та спрямування своєї діяльності 
на користь іншим людям і суспільству…» націлює 
Закон України «Про освіту» [2]. У статті 6 цього 
Закону «Засади державної політики у сфері освіти 
та принципи освітньої діяльності» виокремлено 
такі цінності, як гуманізм, демократизм, виховання 
патріотизму, поваги до культурних цінностей 
українського народу, його історико-культурного 
надбання і традицій, формування поваги до прав і 
свобод людини, нетерпимості до приниження її 
честі та гідності, фізичного або психологічного 
насильства, а також до дискримінації за будь-
якими ознаками. Про важливість виховання на 
цінностях ідеться і в статті 15 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту»: «Виховний процес 
є невід’ємною складовою освітнього процесу в 
закладах освіти і має ґрунтуватися на 
загальнолюдських цінностях, культурних цінностях 
українського народу, цінностях громадянського 
(вільного демократичного) суспільства, принципах 
верховенства права, дотримання прав і свобод 
людини і громадянина, принципах, визначених 
Законом України «Про освіту», та спрямовуватися 
на формування: відповідальних та чесних 
громадян, які здатні до свідомого суспільного 
вибору та спрямування своєї діяльності на користь 
іншим людям і суспільству; поваги до гідності, 
прав, свобод, законних інтересів людини і 
громадянина; нетерпимості до приниження честі 
та гідності людини, фізичного або психологічного 
насильства, а також до дискримінації за будь-якою 
ознакою; патріотизму, поваги до державної мови 
та державних символів України, поваги та 
дбайливого ставлення до національних, 
історичних, культурних цінностей, нематеріальної 
культурної спадщини українського народу, 
усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби 
суверенітет і територіальну цілісність України» [1]. 

У формулі Нової української школи одним із 
ключових компонентів є наскрізне формування 
цінностей. Зважаючи на це, зауважимо, що рівень 
володіння словом як педагогічним інструментом є 
чи не найважливішою ознакою професіоналізму 
вчителя. Зокрема, історія є тим духовним 
ресурсом, який допоможе плекати людські 
чесноти та цінності, формувати ключові 

компетентності, цілісне сприйняття світу. 
Цінності – це те, що особливо важливо для 

людини; те, у що ми віримо й чого прагнемо; те, 
що мотивує нашу поведінку, це наші переконання, 
це мотивація до діяльності тощо. Саме ціннісна 
матриця є для людини визначальною у процесі 
ідентифікації, налагодження суспільних відносин і 
здійснення соціальних практик. У разі правильного 
визначення ціннісних пріоритетів кожен може 
сподіватися на особисте зростання, досягнення, 
задоволення від життя, успіх. Поняття «цінності» 
широко використовується і трактується науковцями 
по-різному, проте всі вони сходяться на тому, що 
цінністю можна вважати все те, що може цінувати 
особистість, що є для неї значущим і важливим. На 
нашу думку, від розуміння поняття «цінності» 
залежать і ціннісні орієнтири особистості. 

Наразі є необхідність формування нових 
ціннісних орієнтирів, нових ціннісних ідеалів, 
ціннісного світогляду людини, яка буде жити та 
працювати в Україні – незалежній європейській 
державі, де цільові та ціннісні орієнтири 
сполучатимуть творчість, нові оригінальні ідеї з 
народними традиціями та культурою. Тут постає 
головна проблема правильного вибору цінностей 
учнівською молоддю, їх адекватного сприйняття та 
усвідомлення.  

Ціннісний орієнтир – це і є вибір особистістю 
такого типу поведінки (вчинку), в основі якого 
лежать певні, різною мірою усвідомлені (чи взагалі 
не усвідомлені) цінності. Ціннісні стимули зачіпають 
особистість, структуру її самосвідомості, особисті 
потреби та інтереси, трансформуючи їх на моральні 
потреби і моральні інтереси. Без них не може бути 
розуміння суспільних інтересів, справжнього 
громадянського самоствердження особистості [8]. 

Інакше кажучи, ціннісні орієнтири – це 
соціально значущі уявлення про те, що таке добро, 
справедливість, патріотизм, любов, дружба тощо. 
Ціннісні орієнтири формуються в ході соціалізації 
особистості, коли людина спочатку набуває досвіду 
попередніх поколінь, а вже потім набуває власного 
досвіду, який допомагає їй адаптуватися в соціумі. 

Процес становлення соціальної зрілості молоді, 
вибір нею життєвого шляху відбуваються у всіх 
основних сферах життєдіяльності особи, 
реалізовуючись за допомогою навчання та 
виховання, засвоєння досвіду старших поколінь. 
Однією з найактуальніших проблем сучасної освіти 
виступає практичне формування компетентностей 
учнівської молоді на основі ціннісних орієнтирів. 
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Формування ціннісних орієнтирів передбачено 
і в новому Державному стандарті базової 
середньої освіти, де наголошується, що реалізація 
мети базової середньої освіти ґрунтується, 
зокрема, на таких складових, як:  
– утвердження людської гідності, чесності, 

милосердя, доброти, справедливості, 
співпереживання, взаємоповаги та 
взаємодопомоги, поваги до прав і свобод 
людини, здатності до конструктивної взаємодії 
учнів між собою та з людьми старшого віку;  

– формування в учнів активної громадянської 
позиції, патріотизму, поваги до культурних 
цінностей українського народу, його історико-
культурного надбання і традицій, державної 
мови;  

– плекання в учнів любові до рідного краю, 
відповідального ставлення до довкілля. На 
формування ціннісного ставлення до всього, що 
відбувається навколо, спрямовані і модельні 
навчальні програми громадянської та історичної 
освітньої галузі [5]. 

Метою навчання історії у 5-6 класах, на нашу 
думку, має бути формування національно свідомої, 
духовно багатої особистості. Відповідно до 
поставленої мети громадянської та історичної 
освітньої галузі, головним завданням учителя є 
формування духовного світу учнів, цілісних 
світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних 
орієнтирів через вивчення української мови, історії 
своєї країни, поваги до культурних надбань 
українського народу й людства загалом. 

Звертаємо увагу, що зміст нових модельних 
навчальних  програм з історії для учнів 5-6 класів 
ґрунтується саме на ціннісних орієнтирах таких, як: 
гідність і повага до особистості, ідентичність, 
цілісний світогляд, гармонійний розвиток і радість 
пізнання, доброчесність, співпраця, самостійність, 
плекання любові до рідного краю, української 
культури, активна громадянська позиція. Модельні 
навчальні програми зорієнтовані на пізнання 
учнями себе, України та навколишнього світу.  

Тут, доречно пригадати слова 
В. Сухомлинського, який радив не обтяжувати 
дитину знаннями про предмет, а відкрити перед 
нею щось одне в навколишньому світі, але так, 
щоб залишилось щось недомовлене, щоб дитині 
ще і ще захотілося повернутися до того, про що 
вона дізналася.  

Методологічним підґрунтям усіх модельних 

навчальних програм з історії, для формування 
ціннісних орієнтирів, є розуміння єдності та 
взаємозалежності минулого, теперішнього та 
майбутнього на всіх рівнях: локальному, 
національному та світовому [4].   

Формування ціннісних орієнтирів здобувачів 
освіти немислиме без підручників нового 
покоління, у яких, окрім предметних знань, 
способів освітньої діяльності і розвитку, досвіду 
творчої діяльності, відображений досвід ціннісних 
відносин, окреслений у державних документах. 
Обираючи підручник, за яким учні працюватимуть 
упродовж року, учитель має керуватися як його 
можливістю забезпечувати набуття знань 
(когнітивний компонент), відповідних умінь 
(операційний), так і спроможністю формувати 
систему цінностей (аксіологічний), що в цілому має 
стати основою набуття учнями життєво важливих 
компетентностей. 

Випускник основної школи – це носій 
української культури, який поважає культуру інших 
народів; патріот України, який знає її історію; 
компетентна людина, що вільно спілкується 
державною мовою (у разі відмінності й однією чи 
кількома іноземними мовами), має бажання і 
здатність до самоосвіти, виявляє активність і 
відповідальність у громадському й особистому 
житті, має уявлення про світобудову, дбайливо 
ставиться до природи, безпечно й доцільно 
використовує досягнення науки і техніки, 
дотримується здорового способу життя. 

Навчання через цінності допоможе створити 
ефективне освітнє середовище, підвищить рівень 
досягнень, розвине навики спілкування та 
взаємодії між учнями. Звичайно ж, позитивну 
освітню атмосферу формують насамперед дорослі: 
учителі та батьки, які є носіями цінностей. 
Пригадаймо, у минулому батьки відправляли своїх 
дітей до школи не тільки навчатися, а й жити до 
вчителя, який своєю поведінкою та вчинками 
показував приклад достойної людини яка 
втілювала в собі сукупність моральних чеснот і 
ціннісних орієнтирів. Сьогодні, актуальним 
залишаються  слова В. Сухомлинського, який 
писав:  «Що важливим для виховання молоді є 
особистий приклад учителя, особливо з 
урахуванням того, що дитина схильна до 
наслідування всього, що їй до вподоби, так і 
навпаки. Тому духовне обличчя молоді 
насамперед залежить від того, хто стає гідним 
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З метою формування толерантної свідомості 
учнів вивчення тем з історії варто будувати на 
принципі демонстрації згубних наслідків будь-яких 
проявів нетерпимості в житті суспільства. Для цього 
вчитель має підводити учнів до розуміння того, що 
«спалахи» нетерпимості не є невідворотними і в 
кожній історичній ситуації залишається 
альтернатива. 

Добираючи матеріал до уроку варто звертати 
увагу на розуміння понять і термінів таких як: 
патріотизм, рівність, громада, соціум, утиски, 
дикримінація, цінності, гідність, толерантність, 
довіра, верховенство права тощо. Важливо навчати 
учнів дотримуватися прав і обов’язків 
громадянина, обґрунтовувати учням важливість 
поваги до прав людини всіма людьми та 
необхідності захищати права людини і 
громадянина, конструктивно реагувати на випадки 
утисків, насилля та вияви нерівності або 
несправедливості через бесіди, навчальні 
(соціальні) проєкти. Маємо наголошувати, що 
кожна людина неповторна, і це потрібно 
усвідомлювати, цінувати, розуміти. Людина, 
громадянин – носій гідності, яка є породженням і 
умовою свободи. По-справжньому гідною може 
бути тільки вільна. 

На уроках не тільки варто нагадувати учням про 
важливість поваги, гідності, справедливості, 
толерантної поведінки, а й спонукати учнів до 
сповідування цих принципів в реальному часі та 
просторі.  

Під час організації освітнього процесу, варто 
приділяти увагу  формуванню толерантності, що 
сприятиме співпраці учнів зі своїми однолітками. 
Учити учнів не вказувати у розмові (поведінці) на 

фізичні чи розумові труднощі свого ровесника, 
ставитися до нього приязно; по-здоровому уміти 
жартувати одне над одним, не зловтішаючись над 
особливостями одне одного; з повагою та 
підтримкою ставитися до внутрішньо переміщених 
осіб [8].  

У ці складні часи, в умовах військової агресії з 
боку рф, важливо наголошувати учням, що 
толерантність, як і інші цінності не мають 
ототожнюватися з пасивним спогляданням за всім, 
що відбувається у шкільному середовищі, сім’ї, 
державі. Варто наголошувати учням, що 
формування цінностей за жодних обставин не 
може вважатися виявом слабкості.  

В умовах війни розгорнутої проти нашої країни 
значення духовно-ціннісних детермінант набуває 
особливого розуміння, оскільки гібридно-
інформаційні атаки, з боку ворога, спрямовані в 
першу чергу на руйнування державотворчих 
цінностей українського народу. Відстоюючи власні 
національні цінності, ми фактично захищаємо 
державний і духовний суверенітет України, 
зміцнюємо її духовну й інформаційну безпеку. 
Важливість духовно-ціннісних детермінант полягає 
у тому, що вони є підґрунтям для визначення 
національних інтересів. Основою формування 
національних інтересів є сукупність цінностей: 
«свобода», «демократія», «соціальна рівність», 
«економічний добробут», «розвиток», 
«індивідуальна безпека», «соціально-культурні 
традиції та орієнтації» тощо [3].  

Отже, формування ціннісних орієнтирів на 
уроках історії  має стати однією з головних умов 
формування національної та культурної 
ідентичності особистості.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В 

УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

Т. СВЄТЛОВА 

Розбудова Нової української школи на засадах 
компетентнісного підходу, педагогіки партнерст-
ва, упровадження Державного стандарту базової 
середньої освіти [8], Типової освітньої програми 
для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти 
передбачає запровадження нових технологій 
навчання, зокрема технологій візуалізації, які були 
б ефективними в умовах сьогодення; зміну 
способів подання навчальної інформації в зручній 
візуальній формі, використання комп’ютерних 
програмних засобів для унаочнення навчального 
матеріалу.  

Учні 5 класу Нової української школи – 
представники сучасного цифрового покоління, у 
якого сформувалися принципово інші способи 
отримання, сприйняття й засвоєння інформації: 
спроможність сприймати інформацію лише 
невеликими порціями та переважно візуально, 
«сканування» поглядом візуального контенту, 
орієнтація на ключові слова та візуальні 
орієнтири. 

У них виражена нездатність сприймати, 
засвоювати, використовувати великі обсяги 
інформації, вербальні способи подання матеріалу, 
їм складно сконцентруватися та зосередити увагу 
на головних і істотних моментах.  

Наявність «кліпового» мислення, коли 
сприйняття інформації відбувається короткими, 
яскравими уривками, без намагань установити 
між ними логічні зв’язки, обумовлює необхідність 
використання засобів візуалізації навчального 
матеріалу в процесі навчання математики, 
наочної схематизації навчальних дій.  

Зорове сприйняття навчального матеріалу 
дозволяє максимально залучити потенціал 
візуального мислення, тому активне використання 
засобів візуалізації в процесі навчання 
математики в умовах реалізації  Концепції «Нова 
українська школа» сприяє інтенсифікації 
освітнього процесу за рахунок застосування 
економічного за часу та обсягом подання 
навчального матеріалу в наочному вигляді. 

Проблеми візуалізації навчальної інформації 

активно досліджували в освітньому просторі 
зарубіжні та вітчизняні вчені: 
– теоретичні основи візуалізації навчальної 

інформації – О. Асмолов, Ф. Бартлетт, А. Верби-
цький, В. Давидов, П. Ерднієв, З. Калмикова; 

– дидактичний потенціал візуалізації та наукові 
засади її використання в освітньому процесі – 
Л. Білоусова, Н. Манько, А. Рапуто, Т. Сорока; 

– евристичний потенціал візуалізації – З. Бєлова, 
Г. Гарднер, Н. Манько, К. Фрумкін М. Холодна; 

– особливості застосування візуалізації в 
освітньому процесі – С. Арюткін, Г. Брянцева, 
С. Герасимова, В. Койбічук, В. Кузовлева, 
Е. Макарова, А. Рапуто, Д. Шеховцова; 

– розробка засобів мультимедійної візуалізації – 
М. Бєляєв, Л. Зайнутдінова, Г. Краснова, 
К. Крєчєтніков, Л. Чуксіна; 

– цифрова візуалізація навчального матеріалу, 
розробка нових методик її застосування у 
викладанні конкретних дисциплін – 
Л. Білоусова, Н. Житєньова, О. Мансуров, 
О. Семеніхіна, А. Соболєва та ін.; 

– способи організації освітнього процесу з 
використанням комп’ютерних візуальних 
навчальних матеріалів – Л. Долінер, М. Пак, 
Н. Семенова, В. Стародубцев та ін.; 

– практичний досвід застосування технологій 
візуалізації – Д. Безуглий, К. Буза, К. Верберт, 
Е. Дюваль, Дж. Клеркх, Т. Сердюк, О. 
Удовиченко, К. Шатрі, С. Шушкевич, 
А. Юрченко та інші. 
Візуалізація (за Великим тлумачним словником 

сучасної української мови) – одержання (подання) 
видимого зображення яких-небудь предметів, 
явищ, процесів, недоступних для безпосеред-
нього спостереження [5]. 

Різні підходи до визначення поняття 
«візуалізація» дозволяють розглядати його як: 
– процес унаочнення навчального матеріалу, що 

вимагає не тільки відтворення зорового образу, 
а й процес його конструювання (О. Бабич, 
О. Семеніхіна); 
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– спосіб фіксації та трансляції інформації, який не 
тільки доповнює, але й слугує альтернативою 
вербально-письмової комунікації (О. Макарова); 

– спосіб отримання та узагальнення знань на 
основі зорового образу поняття, події, процесу, 
явища, факту, заснований на асоціативному 
мисленні й системному структуруванні 
інформації в наочній формі; 

– процес трансляції даних у вигляді зображення, 
що передбачає максимальну зручність їх 
сприйняття та розуміння (О. Поіс); 

– інструмент, який допомагає вчителям 
здійснювати навчання, ефективно викладати 
зміст і характер навчальних завдань (К. Буза, 
К. Шатрі); 

– метод реалізації принципу наочності як подання 
інформації у вигляді оптичного зображення 
(наприклад, у вигляді малюнків, графіків, 
діаграм, структурних схем, таблиць, карт тощо), 
із іншого боку – засіб передачі інформації, який 
найбільш повно відповідає особливостям 
сприйняття, розуміння інформації та 
формування на її основі знань (Д. Бархатова); 

– процес «одержання видимого зображення яких-
небудь предметів, явищ, процесів, недоступних 
для безпосереднього спостереження» (О. Семе-
ніхіна, М. Друшляк); 

– одержання (подання) видимого зображення 
яких-небудь предметів, явищ, процесів, 
недоступних для безпосереднього спостере-
ження» (Н. Гончарова); 

– сукупність прийомів подання інформації у 
вигляді, зручному для зорового сприйняття, 
аналізу та розуміння; системне, засноване на 
правилах, динамічне та/або статичне графічне 
представлення інформації (С. Денисенко). 

У наукових працях зарубіжних дослідників 
(Г. Кавіглія, П. Коукареллі, Л. Масуд, Д. Річчі, 
Ф. Валсеччі) виокремлено різні види візуалізації: 
– візуалізація інформації (інфографіка, презентації) 

– дозволяє відображати різні явища, події та 
процеси в хронології та просторі;  

– візуалізація даних – призначена для переробки 
та систематизації  цифрових даних, основним 
способом подання є діаграми, графіки, які 
дозволяють виявити та показати закономірності 
процесів або явищ; 

– візуалізація знань – передбачає трансформацію 
накопичених знань, перетворення яких дозволяє 
переосмислити існуючі знання й стимулювати 

розвиток і генерацію нових знань, способами 
візуалізації знань є зображення, схеми, карти 
тощо. 

Науковці звертають увагу не лише на роль 
візуалізації в зручності сприйняття інформації, але й 
акцентують на її розвивальному характері в 
психічних процесах людини.  

Візуалізація: 
– дозволяє актуалізувати різні форми мислення: 

образне, асоціативне, наочно-дієве; 
– розвиває та доповнює слухове сприйняття у 

вербальному навчанні; 
– активізує різні види пам’яті – наочно-образну, 

словесно-логічну, емоційну; 
– стимулює в школярів осмислення, уточнення 

сприйнятих образів, узагальнення, забезпечує 
цілісність і повноту їх сприйняття. 

Основна мета візуалізації в навчанні 
математики: 
– підтримка логічних операцій на всіх етапах 

навчальної діяльності, зокрема при виконанні 
аналітичних дій аналізу, синтезу, порівняння, 
систематизації; 

– пошук зв’язків і відношень у навчальному 
матеріалі; 

– створення образу вербально поданих 
відомостей, розвиток уяви; 

– активізація пізнавального інтересу та 
пізнавальної діяльності; 

– формування здатності бачити та проводити 
аналогії, аргументувати свою позицію, 
установлювати логічні висновки. 

Використання візуалізації сприяє формуванню 
асоціацій, які є механізмом запам’ятовування та 
засвоєння навчальної інформації, концентрації 
уваги учнів на найголовніших аспектах. 

Застосування візуалізації навчальної інформації: 
– сприяє формуванню правильних уявлень учнів 

про об’єкт вивчення; 
– полегшує сприйняття навчальної інформації 

школярами за рахунок її подання з урахуванням 
їхніх когнітивних особливостей; 

– надає можливості концентрації уваги школярів 
на ключових смислових елементах матеріалу, 
що вивчається, виділяючи їх в наочному образі й 
одночасно фільтруючи зайві та другорядні 
деталі;  

– активізує різні види пам’яті та мислення 
школярів; 
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– сприяє інтенсифікації освітнього процесу за 
рахунок застосування економічного за часу та 
обсягом подання навчального матеріалу в 
наочному вигляді; 

– розвиває пізнавальний інтерес школярів; 
– сприяє кращому включенню нових знань в 

систему раніше засвоєних школярами; 
– полегшує реалізацію міжпредметних зв’язків у 

процесі навчання математики; 
– надає можливість створення позитивного 

емоційного фону на уроці; 
– допомагає вчителеві подавати навчальний 

матеріал виразно й цікаво, у зрозумілій, наочній 
формі, що викликає інтерес школярів до 
навчальної діяльності. 
Дидактичні візуальні засоби надають змогу 

вчителю: 
– здійснити своєчасну та адекватну допомогу 

школярам у просуванні в навчанні; 
– запропонувати найбільш зручні для учнів 

способи ознайомлення з інформацією, що 
вивчається;  

– організувати пояснення потрібної теми в різних 
форматах – за глибиною, доступністю, 
повнотою, ступенем ілюстрованості, за формою 
подання.  
Класифікацію засобів візуалізації навчальної 

інформації остаточно не розроблено, існують 
розбіжності у вживанні відповідної термінології 
(«засіб візуалізації», «прийом візуалізації», «спосіб 
візуалізації», «метод візуалізації», «форма 
візуалізації» тощо).  

Розрізняють наступні засоби візуалізації: 
– традиційні (дошка, крейда різного кольору, 

папір, олівець тощо); 
– технічні (комп’ютер, планшет, інтерактивна 

дошка, мультимедійний проєктор, мережа 
Інтернет тощо); 

– програмні засоби математичного призначення 
(MathCad, MatLab, Maple, GeoGebra, 
Математичний конструктор) – використовуються 
для створення мультимедійних моделей 
візуалізації математичних даних; 

– засоби комп’ютерної візуалізації – комп’ютерні 
презентації, флеш-анімації, відео матеріали, 
ментальні карти, інфографіка, скрайбінг; 

– програмні засоби загального призначення (MS 
Office, Google таблиці, Office 365) – створення 
таблиць, графіків, діаграм, структурно-логічних 
схем. 
Цифрове покоління учнів 5 класів – візуали, у 

них є потреба в наочній схематизації дій, тому 
необхідно в процесі навчання математики в умовах 
реалізації Концепції «Нова українська школа» 
використовувати засоби комп’ютерної візуалізації. 

Традиційним засобом комп’ютерної візуалізації 
є мультимедійна презентація, створена за 
допомогою цифрових інструментів: 
– MS PowerPoint; 
– Google Presentations; 
– Prezi.com (https://www.prezi.com/); 
– Canva (https://www.canva.com/). 

У мультимедійних презентаціях за допомогою 
анімаційних ефектів, кольорових виділень 
представлено навчальний матеріал у динаміці, що 
полегшує учням 5 класу сприйняття навчальної 
інформації. Розміщення на слайдах презентації 
опорних схем, схем розв’язування задач, подання 
орієнтувальної основи дії, використання 
спеціальних засобів звернення уваги учнів на 
спільне та відмінне в розв’язуваннях завдань, у 
способах міркування сприяє оптимальному 
засвоєнню навчального матеріалу. 

У процесі навчання математики 5 класу 
доцільно використовувати на різних етапах уроку 
ментальні карти (інтелект-карти, карти знань) . 

Ментальна карта має вигляд діаграми, на якій у 
центрі зображене головне поняття або ідея, від 
якої відходять гілки, на яких зображені інші слова 
та поняття, пов’язані з головним. Ментальні карти 
допомагають візуалізувати, структурувати складні 
математичні поняття. 

Для створення ментальних карт доцільно 
використовувати програмні засоби: 
– XMind (http://www.xmind.net/); 
– MindMeister (http://www.mindmeister.com); 
– MindMup (https://www.mindmup.com/); 
– Сomapping (http://www.comapping.com/); 
– Мappio (http://mappio.com/). 

Із метою підвищення мотивації до навчання, 
занурення в тему, пояснення та закріплення 
навчального матеріалу доцільно використовувати в 
освітньому процесі найпопулярніший засіб 
комп’ютерної візуалізації – інфографіку, 
ефективний спосіб комбінування графічних і 
текстових даних, їх структурованого представлення.  

У процесі навчання математики інфографіку 
використовують для: 
– ілюстраціії дій, алгоритмів, правил; 
– структурування викладу навчального матеріалу; 
– виділення найголовнішого, суттєвого; 
– узагальнення, підбиття підсумків.  

https://www.prezi.com/
https://www.canva.com/
http://www.xmind.net/)
http://www.mindmeister.com
https://www.mindmup.com/
http://www.comapping.com/
http://mappio.com/
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Розрізняють наступні види інфографіки, що 
використовується в сучасному інтерактивному 
просторі: статична, масштабована, клікабельна, 
анімована, відеоінфографіка, інтерактивна. 

Програмні засоби загального призначення, які 
використовують для створення інфографіки: 
– Piktochart (https://piktochart.com/); 
– Easel.ly (https://www.easel.ly/); 
– Visual.ly (https://visual.ly/); 
– Cacoo (https://cacoo.com); 
– Canva (https://www.canva.com/). 

Іншим засобом комп’ютерної візуалізації 
інформації є скрайбінг – особливий вид передачі 
інформації через візуалізацію основного змісту за 
допомогою простих знаків і образів у процесі 
розповіді. 

Скрайбінг дозволяє: 
– передавати інформацію швидко, наочно та 

привабливо; 
– сприяти легшому сприйняттю та розумінню 

великого обсягу складної інформації; 
– сприяти кращому запам’ятовуванню інфор-

мації; 
– використовувати готовий рисунок у якості 

опорної схеми. 
Виділяють різні форми скрайбінгу: 

– статичний скрайбінг (скрайб-ілюстрація) – 
малюнок, вивчаючи який можна зрозуміти 
логіку всього повідомлення та зв’язок між 
окремими елементами; 

– відеоскрайбінг – візуалізація в форматі 
відеоряду.  
Програмні засоби загального призначення, які 

використовують для створення скрайбінгу: 
– Sparcol VideoScribe (www.sparkol.com); 
– Moovly (www.moovly.com); 
– Sparcol VideoScribe (www.sparkol.com); 
– PowToon (— www.powtoon.com); 
– GoAnimate (www.goanimate.com). 

У процесі навчання математики доцільно 

використовувати програму динамічної математики 
GeoGebra (https://www.geogebra.org) як засіб 
комп’ютерної візуалізації досліджуваних 
математичних об’єктів, виразів; як середовище 
для моделювання та емпіричного дослідження 
властивостей об’єктів, що вивчаються; як 
інструментально-вимірювальний комплекс, що 
надає учням набір спеціалізованих інструментів 
для створення й перетворення об’єкта, а також 
вимірювання його заданих параметрів. 

За допомогою інструментів GeoGebra 
створюються інтерактивні комп’ютерні моделі, які 
використовують на різних етапах уроку: 
– як динамічні наочні посібники (актуалізація 

опорних знань і вмінь, засвоєння нових знань і 
способів дій); 

– для організації евристичного навчання 
(закріплення нових знань і способів дій); 

– для автоматизації обчислень (закріплення 
нових знань і способів дій); 

– як вправи на готових кресленнях (актуалізація 
опорних знань і вмінь; засвоєння нових знань і 
способів дій). 
Використання програми динамічної GeoGebra 

як у процесі навчання учнів математиці 5 класу 
має певні переваги над іншими комп’ютерними 
засобами математичного спрямування через 
передбачену розробниками динамізацію геомет-
ричних конструкцій, візуалізацію алгебраїчних 
залежностей, можливість кольорового подання 
дидактичних матеріалів, їх покрокового відтворен-
ня, алгоритмічних підходів у моделюванні тощо. 

Використання сучасних засобів візуалізації в 
процесі навчання математики в умовах реалізації 
Концепції «Нова українська школа» створює 
передумови для підвищення результативності та 
якості навчання. Візуалізація є потужним 
дидактичним інструментом, використання якого 
має бути педагогічно доцільним, умотивованим і 
методично обгрунтованим.  
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КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ  

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ І КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 

НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

В. ПОПОВ 

Процеси розвитку, виховання і соціалізації в 
новій українській школі покликані зробити 
випускника конкурентоздатним у ХХІ столітті, що 
має забезпечуватися формуванням в учнів 
компетентностей. 

Спрямованість навчання географії на розвиток 
в учнів предметних та ключових компетентностей, 
потрібних для успішної самореалізації в 
суспільстві, базується на різних методах. 

Недостатність  відповідного методичного 
забезпечення з порушеної проблеми зумовили 
необхідність подальшої розробки практичних 
аспектів формування предметних і ключових 
компетентностей учнів у процесі здійснення 
дослідження.  

Вивчення  праць  вітчизняних  учених,  власний  
досвід  дають  можливість  дійти  висновку,  що  
організація  компетентнісного  навчання  географії  
в закладах загальної середньої освіти України  є  
нині актуальною  не  лише  в теоретичному,  але  й  
у  практичному  аспекті.  

Проблеми формування компетентностей учнів 
досліджували науковці С. Бондар, Н. Бібік, О. Овча-
рук, О. Пометун, І. Родигіна, О. Савченко та інші.  

Упровадженню компетентнісного навчання  до 
вивчення географії присвячені роботи науковців 
Л. Вішнікіної, Т. Гільберг, Л. Зеленської, О. Топу-
зова та інших. 

Відповідно до вимог Нової української школи 
освітній процес в закладах загальної середньої 
освіти має орієнтуватися на досягнення результату 
навчання, що забезпечується  новим змістом 
освіти, заснованим на формуванні в учнів 
компетентностей. 

Компетентність визначають як динамічну 
комбінацію знань, умінь, навичок, способів 
мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 
якостей, що визначає здатність особи успішно 
соціалізуватися, провадити професійну та/або 
подальшу навчальну діяльність [3].  

Компетентності дозволяють усунути 
суперечливості між засвоєними теоретичними 
знаннями та їх використанням для розв’язання 
конкретних життєвих задач [8].  

У процесі вивчення предмета має 
забезпечуватися формування в учнів предметних  і 
ключових компетентностей. 

https://core.ac.uk/download/pdf/210511338.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25350/1/S.47-50.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25350/1/S.47-50.pdf
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://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2016/.../1480
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2016/.../1480
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Предметна (галузева) компетентність – це 
набутий учнями у процесі навчання досвід 
специфічної для певного предмета діяльності, 
пов’язаної із засвоєнням, розумінням і 
застосуванням нових знань [2].  

Ключову компетентність розглядають як 
спеціально структурований комплекс 
характеристик (якостей) особистості, що дає 
можливість їй ефективно діяти у різних сферах 
життєдіяльності і належить до загальногалузевого 
змісту освітніх стандартів [2].  

Основою формування ключових компетент-
ностей є особистісні якості, особистий, соціальний, 
культурний і навчальний досвід учнів; їх потреби та 
інтереси, які мотивують до навчання; знання, 
уміння та ставлення, що формуються в освітньому, 
соціокультурному та інформаційному середовищі, 
у різних життєвих ситуаціях [1].  

Законом України «Про освіту» визначено 11 
ключових компетентностей, необхідних для 
формування особистості учня в сучасних умовах, 
серед яких: вільне володіння державною мовою; 
здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності 
від державної) та іноземними мовами; 
математична компетентність; компетентності в 
галузі природничих наук, техніки і технологій; 
інноваційність; екологічна компетентність; 
інформаційно-комунікаційна компетентність; 
навчання впродовж життя; громадянські та 
соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 
демократії, справедливості, рівності, прав людини, 
добробуту та здорового способу життя, з 
усвідомленням рівних прав і можливостей; 
культурна компетентність; підприємливість та 
фінансова грамотність; інші компетентності, 
передбачені стандартом освіти [3].  

Усі компетентності є однаково важливими та 
рівнозначними, оскільки кожна з них сприяє 
успішній самореалізації учнів. Кожна освітня галузь 
володіє освітнім потенціалом, необхідним для 
формування кожної ключової компетентності. Цей 
потенціал має бути реалізований наскрізно в 
процесі вивчення кожного предмета або курсу. 
При цьому набуття компетентностей відбувається 
поступово, рівень компетентності учня на різних 
етапах навчання є різним.  

Спільними для всіх компетентностей є такі 
вміння, як: читання з розумінням, уміння 
висловлювати власну думку усно й письмово, 
критично та системно мислити, творчість, 
ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати 
позицію, уміння конструктивно керувати емоціями, 

оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати 
проблеми, здатність співпрацювати в команді [8]. 

Отже, концепція реформування української 
школи закладає докорінно нові підходи до 
освітнього процесу, пропонуючи педагогам відійти 
від традиційних методик простого передавання 
знань та переорієнтувати увагу на формування 
компетентностей учнів. 

Це спонукає до оновлення методів і прийомів 
навчання, запровадження інноваційних технологій, 
використання яких є результатом творчого підходу 
вчителя до справи. 

Ефективним методом вивчення шкільної 
географії, коли увага переноситься на процес 
набуття школярами знань, умінь, навичок, 
життєвого досвіду, що трансформуються в 
предметні та ключові компетентності, є 
дослідження. 

Під дослідженням розуміють вид пізнавальної 
діяльності, що спрямований на здобуття нових (або 
суб’єктивно нових) знань, отримання нової 
інформації, на вивчення визначених проблем на 
основі спеціальних стандартизованих методів 
(експеримент, спостереження) [6].  

Діяльність, пов’язана з проведенням 
дослідження, дозволяє поєднати виконання 
практичних і суспільно значущих завдань шляхом 
створення різноманітних творчих робіт. 

Дослідження передбачає завжди тільки 
творчість. Це, по суті, процес пошуку невідомого, 
нових знань. 

У ході дослідницького навчання учень, як 
суб’єкт творчості, є дослідником, а навчальний 
матеріал – об’єктом дослідження та головним 
засобом формування творчої особистості. Учень, 
залучений до виконання дослідження, здатний 
активно вивчати навколишній світ, набуваючи 
поряд з новою інформацією неоціненний досвід 
[6]. 

Дослідження передбачає розв’язання учнями 
дослідницького завдання з невідомим заздалегідь 
результатом, у ході виконання якого в учнів 
формуються дослідницькі вміння і навички, 
необхідні в дослідницькому пошуку: бачити 
проблеми, ставити запитання, висувати гіпотези, 
спостерігати, класифікувати, структурувати 
отриманий в ході дослідження матеріал, робити 
висновки та умовиводи, доводити і захищати свої 
ідеї, результатом яких можуть бути міні-проекти, 
презентації, есе, усні повідомлення, схеми-
маршрути, карти, реферати тощо [5].  
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Залучення учнів до виконання дослідження 
створює надійний фундамент для поступового 
перетворення процесів навчання і розвитку в 
процеси вищого порядку – самонавчання і 
саморозвиток. 

Виконання досліджень на уроках географії 
реалізує ідею зближення шкільної освіти з 
реальним життям, адже знання повинні активно 
використовуватися в повсякденних умовах [7].  

Уведення досліджень до навчальних програм 
з географії пов’язане з орієнтованістю процесу 
навчання на покращення сприйняття та 
запам’ятовування інформації під час виконання 
завдань з формування в учнів просторового 
уявлення про земну поверхню, її складових, 
взаємодію між ними; аналіз причин та наслідків 
взаємодії з іншими складовими природного 
середовища; завдання навчити орієнтуватися в 
соціально- економічних, суспільно-політичних та 
екологічних процесах та подіях; розвивати 
екологічну складову природокористування [5].  

Унікальна структура дослідження сприяє 
підвищенню мотивації до навчальної діяльності 
учнів, активному розвитку  пізнавального інтересу 
до вивчення географії як практичної науки шляхом 
проведення учнями власних  дослідницько-
пошукових робіт [7].   

На уроках географії доцільно застосовувати 
такі види досліджень як: краєзнавчі, історичні, 
біографічні, метеорологічні, гідрологічні, статис-
тичні тощо. 

Уміння проводити дослідження легко 
прищеплюються і переносяться в подальшому на 
всі види діяльності, якщо вчитель створює для 
цього певні умови. 

При цьому головними особливостями 
методики проведення та виконання досліджень є: 
– новизна – дослідження є новою формою 

проведення навчальної роботи;  
– індивідуальність – вони закладають значний 

потенціал для розвитку індивідуальних 
здібностей учнів, їх самостійності, творчого 
мислення; 

– поєднання наукової і творчої складової 
виховного процесу: дослідницько-пізнавальна і 
наукова зорієнтованість географії об’єднані 
разом, що формує учнів як майбутніх 
науковців; 

– різноплановість; різні джерела інформації, 
методи і форми проведення досліджень, 

різноманітна тематика робіт закріплюють 
позитивно-емоційну сферу для вивчення 
географії у школі; 

– диференціація складності: кожний курс 
характеризується власною кількістю 
досліджень, що залежить від їх тематичного 
навантаження; таке регламентування 
складності забезпечує постійне оновлення вже 
вивченого матеріалу, його поповнення та 
краще засвоєння [4].  
Ефективність досліджень полягає в тому, що 

під час їх виконання  учні оволодівають не лише 
географічними знаннями, а й уміннями та 
навичками використовувати на практиці здобуті 
знання, вирішувати поставлені задачі, виконувати 
проекти, критично мислити тощо, що сприяє 
формуванню в них предметних та ключових 
компетентностей. 

Прикладом формування в учнів таких 
компетентностей може слугувати  дослідження, 
що можна запропонувати учням 10 класу в курсі 
«Географія: регіони та країни» при вивченні теми 2 
«Субрегіони та країни Америки» розділу V 
«Америка» або в курсі «Всесвітної історії» 9 клас 
(розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і 
національного об’єднання (1815-1870 рр.).  

Дослідження носить інтеграційний характер та 
може бути корисним для виконання учнями, що 
вивчають географію, як на рівні стандарту, так і  
профільному. 

Назва дослідження «Канали, що створили 
Сполучені Штати Америки». 

Мета: розширити знання про історію 
соціально-економічного розвитку Сполучених 
Штатів Америки та становлення демократичних 
відносин в суспільстві; сформувати в учнів 
предметні географічні та ключові компетентності. 

Учням пропонується ознайомитися з текстом 
та розв’язати завдання № 1 і № 2. 

На початку XIX століття, що називалося 
«століттям каналів», перед тринадцятьма 
американськими штатами східного узбережжя 
Атлантики, які наприкінці  XVIII століття, у 1776 
році, вибороли незалежність, звільнившись з-під 
влади Британської імперії, постало питання щодо 
розвитку економіки через залучення в 
господарську діяльність нових великих територій 
на Середньому Заході (в 1803 році  США придбали 
Луізіану у Франції). Ці території (2 300 000 км²) 
простягалися від берегів Мексиканської затоки до  
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Великих Американських озер. Інтенсивному 
розвитку економіки могли б допомогти природні 
або штучні зручні водні шляхи між узбережжям 
Атлантичного океану і великими просторами на 
заході США. 

Поглянувши на карту, можна припустити, що 
найкоротшим способом, що дозволив би  поєднати 
ці  території, є прокладання каналу через гори 
Аппалачі в басейн  ріки  Міссісіпі. Проте реалізувати 
такий дороговартісний проект на той час було 
нереально. 

Водночас був інший – природний шлях, що 
надав можливість проникнути в район Великих 
Американських озер через річку Святого Лаврентія, 
а звідти – на Дикий Захід. Та знову ж таки, у силу 
природних причин (наявної великої кількості 
порогів на річці Святого Лаврентія та Ніагарського 
водоспаду між озерами Ері і Онтаріо)  – цей шлях 
не був прохідним.  

Така ситуація спонукала США до пошуку інших 
варіантів. Для прокладання водного шляху було 
використано територію, що розташована між 
річкою Гудзон та озером Ері, де і  було побудовано 
канал. Пізніше прокладено  інші канали-комунікації 
в басейні Великих Американських озер, що 
з’єднали різні види водних об’єктів, перетворивши 
озера в єдиний район судноплавства і плацдарм 
для проникнення у «внутрішню» Америку, що 
сприяло економічному зростанню США. 

До процесу будівництва каналів у районі 
Великих Американських озер долучилися і канадці, 
маючи власні економічні інтереси.  

На підставі викладеної інформації в тексті 
вчитель пропонує учням виконати наступні 
завдання: 

Завдання № 1. Ознайомившись з текстом, що 
зазначено нижче, з’ясуйте назви каналів (таблиця 
1), розташованих у басейні Великих Американських 
озер, нанесіть їх на контурну карту (карта 1) 
пунктирними лініями та позначте відповідними 
цифрами, а також дайте відповідь на питання, що 
наведено в таблиці 1. 

 Одним із перших у напрямку  озер на 
американській території було побудовано канал 
довжиною 580 км в штаті Нью-Йорк (назвемо його 
канал № 1). Уведення його в дію в 1825 році 
відкрило шлях з Атлантичного узбережжя в басейн 
4-х Великих Американських озер. Цей канал 
з’єднав дві річки, одна з яких впадає в озеро, 
уздовж узбережжя якого було побудовано другу 
частину  каналу. Сучасники назвали його «каналом, 

що створив Сполучені Штати Америки». 
У 1823 році одночасно з каналом № 1 було 

прорито канал № 2, довжиною 97 км, що з’єднав 
річку й озеро, і дав можливість через з’єднання: 
ріка – канал – озеро Шамплейн – ріка Рішельє – 
ріка Св. Лаврентія з’єднати  одне з міст США, 
колишня назва якого – Новий Амстердам, з містом 
Канади, що мало в минулому назву Віль-Марі,  
отриману  на честь Діви Марії. 

Наступний канал № 3, протяжністю 42 км, що 
було побудовано в 1830 році, дозволив зробити 
прохід через усі п’ять озер. 

Канал № 4 (правильніше назвати – водний 
шлях), довжиною 386 км,  було прокладено через 
озера льодовикового походження і короткі ріки, що 
дозволило з’єднати озеро, на берегах якого 
відбувалися події, описані в романах Ф. Купера, з 
озером, у якому знаходиться острів, що має статус 
«найбільшого острова світу в прісній водоймі». Але 
в подальшому на цьому каналі судноплавство не 
отримало розвитку через будівництво каналу № 3, 
що мав набагато більшу пропускну спроможність 
(щорічно через канал  проходять 3000 суден), ніж 
канал № 4.  

У 1832 році на території англійської Канади, на 
випадок війни з США, збудовано канал № 5, 
довжиною 202 км, що з’єднав річку з озером, 
уздовж південного узбережжя якого вже існував 
канал № 1. У 2007 році канал № 5 було занесено до 
переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

У 1848 році побудовано канал № 6, довжиною 
156 км, частиною якого стала ділянка річки Де-
Плейнс. Він дозволив з’єднати одне з Великих 
Американських озер,  на якому проводиться 
традиційна «Регата Макіно» – найдовша (530 км) з 
усіх озерних регат у світі, з басейном р. Міссісіпі. 
Водночас це дало можливість привозити емігрантів 
для освоєння Дикого Заходу США та вивозити різну 
сировину з басейна річки Міссісіпі на східне 
узбережжя. 

Створення цього каналу виявилося 
завершальною стадією, що послужило для м. Нью-
Йорка своєрідним проривом до природних 
ресурсів, якими були багаті внутрішні  райони 
Північноамериканського континенту, та в цілому 
сприяло зростанню економічної могутності США. 

Нині, окрім каналу № 3, усі інші втратили статус 
транспортних артерій  та використовуються 
здебільшого як туристичні об’єкти, що люблять  
туристи-водники та велосипедисти. 
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Таблиця 1 – Завдання № 1 дослідження «Канали, що створили Сполучені Штати Америки» 

Назва каналу, 
номер 

  
Питання 

  
Відповідь 

№ 1 
Назва: 
__________ 

1. Як називаються дві ріки, що з’єднав цей 
канал? 
2. Поряд з яким озером розташовано   
канал? 

1. Ріки: 
_____________ 
_____________ 

 2. Озеро:     _____________ 
        _____________  

№ 2 
Назва: 
__________ 

1. Назвіть першу ріку в ланцюжку-з’єднані: 
ріка – канал – оз. Шамплейн – р. Ришельє –  
р. Св. Лаврентія. 
2. Які два міста, з’єднав цей канал? 

1. Річка:    _____________ 
2. Міста:   _____________ 
                   _____________ 
  

№ 3 
Назва: 
__________ 

Серед Великих Американских озер 
визначте: 
1) друге за площею; 
2) найглибше; 
3) озеро, що в перекладі з індіанського 
означає «Велика вода»; 
4) найменше за площею; 
5) озеро, у яке впадає річка Детройт 

Озера:  
1)___________________  
2)___________________  
3)___________________              
4)___________________ 
5)___________________ 
  

№ 4 
Назва: 
__________ 

1. Назвіть два озера, що з’єднав цей канал. 
2. Як називається острів, що має статус 
«найбільшого в світі острова в прісній  
водоймі»? 
3. Назвіть один з романів Ф. Купера, події 
якого відбувалися на  
берегах цього озера. 

Озера:  __________________ 
               __________________ 
Острів: 
               __________________ 
Назва роману: 
  
  

№ 5 
Назва: 
__________ 

1. Яку назву мають річка та озеро, що  
з’єднані цим каналом? 

1. Річка:    _____________ 
    Озеро:  _____________ 
  

№ 6 
Назва: 
__________ 
  

1. Назвіть місто, річку та озеро, що з’єднує 
цей канал. 

1. Місто:   _____________ 
    Озеро:   _____________ 
    Річка:     ______________ 
  

Карта 1. Відповіді до завдання № 1 дослідження «Канали, що створили Сполучені Штати Америки» 
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Відповіді до таблиці 1. «Завдання № 1 дослідження «Канали, що створили  
Сполучені Штати Америки» 

Канал № 1 має назву Ері, ріки –  Гудзон і 
Ніагара, озеро – Ері; канал № 2 – Шамплейн, ріка – 
Гудзон, міста –  Нью-Йорк, Монреаль; канал № 3 – 
Уеллендський, озера (за порядком питань) – 
Гурон, Верхнє, Мічиган, Онтаріо, Ері; канал № 4 – 
Трент-Северн, озера –  Онтаріо і Гурон, острів – 
Манітулін, назва роману – «Звіробій»; канал № 5 – 
Рідо, річка – Оттава, озеро – Онтаріо; канал № 6 – 
Чикаго-Іллінойський, місто – Чикаго, озеро – 
Мічиган, річка – Іллінойс. 

Під час виконання завдання № 1 в учнів 
формуються предметні компетентності, що 
становлять базу географічної компетентності, 
серед них: просторова – уміння учнів 
орієнтуватися в географічному просторі, визначати 
географічне положення Великих Американських 
озер; користування географічними картами як 
основним джерелом інформації; хронологічна – 
уміння учнів орієнтуватися в історико-
географічному часі: розглядати природні і 
суспільні явища в розвитку та в конкретних 
історико-географічних умовах; картознавча – 
здатність  учнів  використовувати засвоєні 
картографічні знання, уміння та навики для 
вирішення практичних і теоретичних завдань в 
реальних життєвих умовах; країнознавча  – 
здатність учнів усвідомлювати знання про країну, 
основні факти її державного устрою, історію, 
географію, економіку, літературу тощо. 

Водночас варто зазначити, що предметні 
компетентності, що формуються в учнів в процесі 
виконання завдання № 1 є базовими у 
формуванні ключових компетентностей, що 
набуваються ними під час розв’язання завдання 
№ 2.  

Завдання № 2. Складіть характеристику 
соціально-економічного і суспільно-політичного 
розвитку Сполучених Штатів Америки в XVIII-XIX 
століттях, для цього дайте відповідь на запитання: 

1. Підготуйте стислу інформацію («легальну 
шпаргалку») «Історія США: цифри і факти».  

2. З’ясуйте, чому соціальні протиріччя в 
американському суспільстві були не такими 
гострими, як в Європі? 

3. Які положення, на вашу думку, у Декларації 
незалежності Сполучених Штатів Америки, 
принятій у 1776 р., мали визначальний вплив не 
лише на становлення США, як правової держави, а 

й на перебіг світової історії? 
4. Розкрийте значення каналу Ері в 

економічному розвитку США. Відповідь підготуйте  
у формі презентації. 

5. Як ви гадаєте, чи може в наш час велике 
судно з озера Ері потрапити  водним шляхом у 
затоку Святого Лаврентія? Якщо так, то визначте 
пропускну можливість цього водного шляху. 
Підкріпіть свою відповідь розрахунками. 

6. Використовуючи публікації в наукових та 
науково-популярних американських та канадських 
інтернет-джерелах, складіть презентацію 
«Екологічний стан Великих Американських озер». 

7. Нанесіть на контурну карту Північної 
Америки всесвітньо відомі міста, розташовані на 
узбережжі Великих Американських озер. Чим 
вони цікаві? 

8. Спрогнозуйте, яким би міг бути розвиток 
території, що нині належить США, за умови 
відсутності водного шляху в районі Великих 
Американських озер, що сприяв освоєнню 
природних багатств Дикого Заходу?  

Варто зазначити, що кожне запропоноване 
запитання містить в собі дослідницьке завдання, 
невелику пошукову задачу, що потребує 
вивчення, збору інформації, розв’язання тощо.  

У цілому ж, залучення учнів до виконання 
завдання сприяє розвитку в них ключових 
компетентностей. 

Так, внеском у формування компетентності  
спілкування державною мовою є вміння, що 
набувають учні в ході пошуку відповіді на питання 
1 завдання № 2, а саме: усно і письмово 
висловлювати свої думки, чітко та аргументовано 
пояснювати географічні та історичні факти, події, 
вільно користуватися рідною мовою.  

Робота над підготовкою відповіді на питання 2 
та 3 сприяє усвідомленню учнями переваг 
демократії, справедливості, рівності, прав 
людини, можливостей, що передбачають 
співпрацю з іншими особами для досягнення 
спільної мети, що є змістом громадянської та 
соціальної компетентностей. 

Відповідаючи на питання 5, в учнів 
формуються вміння застосовувати математичні 
методи для вирішення прикладних завдань з 
географії,  виявляти прості математичні залежності 
в   навколишньому  світі,  моделювати  процеси  та  
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ситуації із застосуванням математичних 
вимірювань, що є складовими математичної 
компетентності.  

Питання 4 та 6 завдання сприяють формуванню 
в учнів уміння критично аналізувати й оцінювати 
географічні інформаційні джерела, виявляти 
об’єктивність і необ’єктивність інформації, її 
достовірність і науковість; самостійно 
інтерпретувати зміст географічної інформації та 
відбиті в ній факти, явища, події; користуватися 
довідковою літературою, Інтернетом для 
самостійного пошуку інформації; використовувати 
цифрові технології для розвитку і спілкування, 
забезпечення безпечного та етичного використання 
засобів інформаційно-комунікаційної компетент-
ності у навчанні та інших життєвих ситуаціях.  

До того ж, готуючи відповідь на питання 6, учні 
поглиблюють уміння розуміти висловлювання 
іноземною мовою, спілкуватися нею за потреби. 

Питання 6 потребує також від учнів 
усвідомлення ролі навколишнього середовища для 
життя і здоров’я людини, дотримання правил 
природоохоронної поведінки, ощадного 
використання природних ресурсів, розуміння 
важливості збереження природи для сталого 
розвитку суспільства, що є вимогами для 
компетентності екологічної грамотності і 
здорового життя. 

Пошук відповіді на питання 8 потребує творчої 
роботи, що пов’язана з умінням  організовувати 
свою діяльність для досягнення цілей,  проявляти 
ініціативу, генерувати ідеї, готовністю приймати 
власні рішення та відстоювати їх, що сприяє 
розвитку в учнів такої ключової компетентності, як 
підприємливість та фінансова грамотність. 

Питання 7, що передбачає роботу з контурною 
картою, створює передумови для прояву естетичних 

умінь щодо його виконання, що є складовими 
загальнокультурної компетентності. 

Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, 
набуття нових вмінь та навичок, самостійна робота 
над створенням дослідницького проекту є основою 
компетентності навчання упродовж життя. 

Загалом робота над дослідженням потребує від 
учнів уміння застосовувати науковий метод, 
спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, 
збирати дані, проводити експерименти, аналізувати 
результати; наукове розуміння природи і сучасних 
технологій, а також здатність застосовувати його в 
практичній діяльності. Усе зазначене є складовими 
компетентності в природничих науках і 
технологіях. 

Наведений приклад розв’язання дослідницьких 
завдань дає підстави стверджувати, що під час їх 
виконання в учнів формується дослідницький тип 
мислення, практичні вміння і навички здобуття 
суб’єктивно нових знань з географії. 

У змісті дослідження реалізуються складники 
вмінь, предметних та ключових компетентностей, 
що набувають учні в процесі його проведення.  

Висновки. На сучасному етапі розвитку шкільна 
географічна освіта орієнтована на формування в 
учнів предметних і ключових компетентностей. 

Урізноманітненню  форм та методів організації 
навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії, 
що впливає на розвиток в учнів предметних і 
ключових компетентностей, сприяє використання в 
освітньому процесі дослідження. 

Залучення учнів до виконання досліджень є 
важливим завданням сучасного вчителя. Для цього 
вчитель географії може скористатися тематикою 
досліджень, що рекомендовано навчальною 
програмою або запропонувати власну тему. 
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ 

Г. СУДАРЕВА 

Інклюзивна освіта в Україні завжди залишається 
актуальною, особливо зараз, коли значно 
обмежені можливості для її надання. Зрозуміло, 
що під час війни особи з особливими освітніми 
потребами (далі ‒ ООП) є однією з найбільш 
уразливих груп здобувачів освіти. Підтримка цієї 
групи осіб, а саме забезпечення їх подальшої 
освіти за місцем проживання чи тимчасового 
перебування, є одним із найважливіших завдань в 
умовах сьогодення. 

За таких обставин з метою формування умов 
для продовження надання освітніх послуг особам з 
ООП у закладах дошкільної та загальної середньої 
освіти на період воєнного часу Кабінетом Міністрів 
України було внесено ряд змін до нормативно-
правових актів, які регулюють організацію 
освітнього процесу для таких осіб. У Листі МОН 
України щодо забезпечення освіти осіб з 
особливими освітніми потребами [3] надано 
роз'яснення щодо цих змін і зазначено, що 
організація навчання осіб з ООП має здійснюватися 
з урахуванням зазначених змін. 

Керівникам та педагогам освітніх закладів, у 
яких є або планується інклюзивне навчання, треба 
звернути увагу на зміни у Положенні про 
інклюзивно-ресурсний центр (далі ‒ Положення) 
[9], затвердженими Постановою Кабінету Міністрів 
України № 493 від 29.04.2022 р. [8]. У результаті 
таких змін основні зусилля буде зосереджено на 
співпраці між навчальними закладами та 
інклюзивно-ресурсним центром (далі ‒ ІРЦ), щоб 
надати закладам загальної освіти більше 
підтримки у навчанні дітей з ООП. З погляду на це 
додатковими завданнями ІРЦ стають: 
– визначення категорії (типу) особливих освітніх 

потреб (труднощів), ступеня їх прояву та рівня 
підтримки особи з ООП в закладі освіти; 

– проведення комплексної оцінки, у тому числі 
повторної, та здійснення системного кваліфіко-
ваного супроводу осіб з ООП, які вимушені 
змінити своє місце проживання (перебування) 

та зараховані в інклюзивні класи (групи) 
закладів освіти і не отримують додаткових 
психолого-педагогічних, корекційно-розвитко-
вих послуг за місцем навчання; здобувають 
освіту з використанням технологій дистанцій-
ного навчання, але не отримують корекційно-
розвиткових або психолого-педагогічних послуг 
за місцем навчання внаслідок особливостей 
психофізичного розвитку;  

– надання інформації батькам (іншим законним 
представникам) особи з ООП, які переїхали на 
тимчасове місце проживання в межах України, 
про заклади освіти, в яких можна продовжити 
здобуття освіти та можливе отримання 
психологічної, соціальної та іншої допомоги. 
Положенням розширено перелік підстав для 

проведення повторної комплексної оцінки, 
зокрема при переході особи з ООП із закладу 
дошкільної освіти до закладу загальної середньої 
освіти; між рівнями освіти. 

Розглядаючи питання регулювання інклюзивної 
освіти в закладах загальної середньої освіти, варто 
відзначити, що набрали чинності зміни до Порядку 
організації інклюзивного навчання у закладах 
загальної середньої освіти, затверджені 
Постановою Кабінету Міністрів України № 483 від 
26.04.2022 р. [7].  

Далі висвітлимо окремі аспекти нововведень у 
Порядку організації інклюзивного навчання у 
закладах загальної середньої освіти (далі ‒ 
Порядок) [9]. 

Створення інклюзивних груп, класів та 
зарахування до них осіб з ООП. Відповідно до 
оновленого Порядку на період воєнного стану, 
надзвичайної ситуації або надзвичайного стану 
(особливого періоду) можуть формуватися 
тимчасові інклюзивні міжкласні групи, кількість 
учнів в яких повинна становити не більше 
дванадцяти (абзац другий пункту 20 Порядку). При 
формуванні таких груп керівники шкіл повинні 
враховувати особливості кожної дитини. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2022-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2022-%D0%BF#n2
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Також, відповідно до здійснених нововведень, 
можуть створюватися нові інклюзивні класи, при 
цьому визначаються окремі рівні підтримки, що 
відображають потреби різних осіб з ООП. 
Наприклад, на першому рівні підтримки створення 
інклюзивного класу не є потрібним, такі особи 
відвідують звичайний клас, на четвертому та 
п’ятому рівнях особа з ООП отримує значну 
кількість ресурсів, що призначені для забезпечення 
її освітніх потреб. Початкова підтримка 
спрямована, в першу чергу, на учнів із труднощами 
в навчанні. Гранична кількість осіб з ООП в 
інклюзивних класах не застосовується. Заклад 
освіти не може відмовити в організації 
інклюзивного навчання осіб з ООП та створенні 
інклюзивного класу (пункт 6 Порядку). 

Діти, які були переміщені у зв’язку з війною в 
межах України, можуть продовжити навчання у 
школах за місцем тимчасового проживання. Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 
28.03.2022 р. №274 «Про деякі питання здобуття 
загальної середньої освіти та освітнього процесу в 
умовах воєнного стану в Україні» дає право 
зараховувати учнів до навчальних закладів з 
тимчасовим проживанням без документів або на 
підставі копій, якщо у родини немає оригіналів. 
Для таких учнів за бажанням батьків може бути 
організовано індивідуальне навчання.  

До закладу освіти можуть подаватися копії 
документа, що посвідчують особу, а також 
висновку про комплексну психолого-педагогічну 
оцінку розвитку особи (за наявності) (абзац другий 
пункту 5 Порядку). 

Підготовчий етап організації інклюзивного 
навчання у ЗЗСО. На підготовчому етапі організації 
інклюзивного навчання у ЗЗСО для учнів, які 
потребують підтримки в освітньому процесі, 
керівник закладу освіти формує команду психолого-
педагогічного супроводу (далі ‒ команда) та 
забезпечує її роботу в закладі освіти. До складу 
команди залучаються фахівці інклюзивно-
ресурсного центру, які брали участь у проведенні 
комплексної оцінки розвитку дитини (пункт 7 
Порядку). До теперішнього часу співробітники ІРЦ 
могли бути частиною команд, які підтримують 
дітей з особливими освітніми потребами як не 
обов’язкові зовнішні фахівці, а тепер їх активна 
участь у складі команди є обов'язковою. За таких 
умов покращується якість методичного 
забезпечення роботи команд підтримки у розробці 
програм індивідуального розвитку дитини, значно 

ефективнішою стає взаємодія закладів освіти з 
державними органами та соціальними 
структурами.  

Для залучення фахівців ІРЦ керівник закладу 
освіти звертається до ІРЦ, який проводив 
комплексну оцінку та надав висновок про рівень 
розвитку дитини, у зручному форматі, у тому числі 
листом, із запрошенням долучитися до складу 
команди. Після надання ІРЦ кандидатури фахівця 
до складу команди супроводу керівник закладу 
освіти наказом затверджує персональний склад 
команди, включаючи до неї представника ІРЦ, 
педагогічних працівників закладу, які 
безпосередньо працюють з дитиною, батьків 
(інших законних представників) особи з ООП, інших 
фахівців. 

Для організації інклюзивного навчання учня 
команда протягом двох тижнів з початку навчання 
складає його індивідуальну програму розвитку за 
формою, зазначеною у додатку 3 Порядку. 

Індивідуальна програма розвитку підписується 
усіма членами Команди, одним з батьків (іншим 
законним представником) учня та затверджується 
керівником закладу освіти, переглядається не 
рідше ніж двічі на рік, зберігається в особовій 
справі учня три роки; у разі відрахування, 
переведення учня до іншого закладу освіти її копія 
подається батьками (іншими законними 
представниками) учня до закладу освіти, де він 
продовжуватиме здобуття освіти. 

Засідання команди можуть проходити в режимі 
он-лайн та/або у змішаному очно-дистанційному 
форматі (пункт 7 Порядку). 

Здійснення інклюзивного навчання у школі 
можливе із застосуванням дистанційно-очної 
(змішаної) форми здобуття освіти [5, 10]. Заняття в 
очній формі проводяться за умови забезпечення і 
дотримання безпеки учасниками освітнього 
процесу. Психолого-педагогічні та корекційно-
розвиткові заняття можуть проводитися також за 
змішаною формою. У такому випадку керівник 
закладу має погодити формат зазначених занять з 
батьками (іншими законними представниками) 
особи з ООП, видати наказ про їх проведення, 
вказавши форму (у тому числі дистанційну), 
затвердити розклад таких занять.  

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові 
заняття проводяться фахівцями із числа 

дефектологами (вчителем-логопедом, сурдопе-
дагогом, тифлопедагогом, олігофрено-педагогом),  
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які введені до штату освітнього закладу відповідно 
до типових штатних нормативів ЗЗСО та/або 
додатково залученими фахівцями, з якими заклад 
освіти або відповідний орган управління у сфері 
освіти укладають цивільно-правові договори 
(пункт 13 Порядку). У період воєнного стану, 
надзвичайної ситуації або надзвичайного стану 
(особливого періоду) психолого-педагогічні та 
корекційно-розвиткові заняття для учнів з ООП (за 
умови дотримання безпеки учасників освітнього 
процесу) можуть проводитися фахівцями ІРЦ, 
зокрема з числа тих, що вимушені були змінити 
своє місце проживання (перебування) та/або місце 
роботи внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації. Оплата за проведені психолого-
педагогічні та корекційно-розвиткові заняття 
відбуваються на підставі акту виконаних робіт, 
який в обов’язковому порядку має бути 
підписаний, у тому числі батьками (іншими 
законними представниками) дитини, що 
підтверджує проведення таких занять у 
дистанційно-очній (змішаній) формі. Керівник 
закладу освіти (чи уповноважена ним особа) може 
контролювати якість наданих психолого-
педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.  

Організацію інклюзивного навчання учнів з 
ООП забезпечує асистент вчителя, посадові 
обов’язки якого визначаються його посадовою 
інструкцією, що затверджується керівником 
закладу освіти відповідно до вимог законодавства 
(абзац перший пункту 17 Порядку). У Листі МОН 
України від 15.06.2022 р. [3] звертається увага на 
недопущення примусового звільнення асистентів 
учителів, скорочення їх посад, неприпустимість 
тиску на батьків осіб з ООП та наполягання на 
переведенні учнів на індивідуальну форму 
навчання, відмова в інклюзивному навчанні та 
примушування батьків змінити освітній заклад, 
форму та вид здобуття освіти. 

Відповідно до абзацу другого пункту 17 
Порядку в освітньому процесі індивідуальні 
соціальні та соціально-побутові потреби учнів 
забезпечуються асистентом учня, яким може бути 
один з батьків (інший законний представник), 
особа, уповноважена ними, або соціальний 
працівник, що надає послугу супроводу під час 

інклюзивного навчання. 
Умови допуску асистента учня до освітнього 

процесу для виконання його функцій та вимоги до 
нього визначаються наказом МОН України від 
17.11.2021 р. № 1236 «Про затвердження Умов 
допуску асистента учня (дитини) до освітнього 
процесу для виконання його функцій та вимог до 
нього», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 21 січня 2022 року за № 73/37409 [4]. 

Важливим нововведенням є зміна підходу до 
комплексного оцінювання осіб з ООП. З 2022 року 
таке оцінювання проводитиметься в школі, а не в 
ІРЦ, як раніше. Це дозволить фахівцям ІРЦ 
працювати з дитиною у звичній обстановці, 
спостерігати та збирати додаткову інформацію про 
особливості навчання. Така можливість дозволить 
побачити ситуацію фахівцям ІРЦ в середині 
освітнього процесу, і тим самим, вони зможуть 
спостерігати та збирати додаткову інформацію про 
особливості навчання осіб з ООП [11].  

Важливою ланкою освітньо-виховного процесу 
у закладах загальної освіти є активна психологічна 
служба. Зокрема, важлива роль відводиться 
спілкуванню практичного психолога закладу з 
батьками та особами з ООП, які прибули із зони 
бойових дій. До шкільного психолога за 
допомогою у вигляді консультацій та підтримки 
можуть звернутися й інші учасники навчально-
виховного процесу: батьки, вчителі. У такому 
спілкуванні ключову роль відіграє наявність 
індивідуального підходу до кожної дитини, 
орієнтація на її бажання та потреби. Тому в школах 
організовуються як групові, так і індивідуальні 
заняття, індивідуальні та групові психологічні 
консультації та факультативні заняття за шкільною 
програмою для осіб з ООП, які змінили місце 
проживання внаслідок бойових дій, в процесі яких 
надається соціальна та емоційна підтримка.  

Окремі аспекти організації навчально-
виховного процесу здійснюються у відділі 
Державної служби якості освіти. Завдяки цьому 
вже створено механізм організації дистанційного 
навчання в умовах воєнного часу та забезпечено 
гнучкість підходів до навчання, організовано 
онлайн-навчання під час війни [1, 2].  
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ДОШКІ ЛЬНА ОСВІТА  

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ – 

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД 

Л. МІЩЕНКО 

В умовах воєнної агресії в Україні актуальності  
набуває національно-патріотичне виховання, яке є 
одним із пріоритетних напрямів діяльності 
держави та суспільства щодо розвитку 
національної свідомості на основі суспільно-
державних цінностей.  

Без любові до Батьківщини, готовності 
примножувати її багатства, оберігати честь і славу, 
захищати її свободу і незалежність людина не 
може бути свідомим громадянином і моральною 
особистістю. Тож  створювати фундамент, на основі 
якого формуватиметься життєва позиція 
майбутнього громадянина-патріота необхідно з 
дитинства. 

Національно-патріотичне виховання завжди 

було невід'ємною складовою виховного процесу в 
системі дошкільної освіти України. Адже 
патріотизм, як і інші якості особистості, починає 
формуватися в дошкільному дитинстві – у період 
надзвичайно активного розвитку дитини. 

Завдання національно-патріотичного виховання 
дошкільників представлені нормативними 
документами. Відповідно до Закону України «Про 
дошкільну освіту» одним із ключових завдань 
дошкільної освіти є виховання в дітей любові до 
України, шанобливого ставлення до родини, поваги 
до народних традицій і звичаїв, державної мови, 
регіональних мов або мов меншин і рідної мови, 
національних цінностей українського народу. 

https://znayshov.com/News/Details/shchodo_zabezpechennia_osvity_osib_z_osoblyvymy_osvitnimy_potrebamy
https://znayshov.com/News/Details/shchodo_zabezpechennia_osvity_osib_z_osoblyvymy_osvitnimy_potrebamy
file:///D:/Anna-105/СОІППО/ОС%20(журнал)/ОС%202022/OC_03_22/№ 483%20від%2026.04.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2022-%D0%BF#Text
https://nus.org.ua/articles/yak-organizuvaty-dystantsijne-navchannya-dlya-ditej-z-oop-dosvid-vchyteliv/
https://nus.org.ua/articles/yak-organizuvaty-dystantsijne-navchannya-dlya-ditej-z-oop-dosvid-vchyteliv/
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У Базовому компоненті (Державному стандарті 
дошкільної освіти) введено нову – соціально-
громадянську компетентність. Основу зазначеної 
компетентності складають ціннісні орієнтації, які 
закладаються в дошкільному віці, що дозволяє 
розглядати цей період дитинства як сенситивний 
для формування соціальних і громадянських 
якостей  особистості [1]. 

Зміст соціально-громадянської компетентності 
передбачає, що дитина володіє елементарними 
знаннями про рідну країну, її символіку, традиції. 
Зокрема, старший дошкільник має знати, що рідна 
країна має свою територію, на якій проживають 
українці, шо вони мають свою культуру, звичаї, 
мову. Визначальними для зазначеної 
компетентності є сформованість у дитини 
дошкільного віку не лише низки відповідних знань 
та вмінь, але й емоційного ставлення до 
загальнолюдських цінностей, зокрема, ціннісному 
ставленню до себе, власних прав та прав інших, 
наявності уявлень про правила і способи 
міжособистісної взаємодії між членами сім’ї, 
родини, іншими людьми та вмінню дотримуватись 
цих правил у соціально-громадянському просторі, а 
також ціннісному ставленню та повазі до 
культурних надбань українського народу, 
представників різних національностей і культур, що 
забезпечить дитині в подальшому житті підготовку 
до вироблення активної громадянської позиції, 
конструктивної та ефективної взаємодії на 
демократичних засадах у родинному колі, школі, 
на роботі,  почуття власної гідності як представника 
українського народу та громадянина [4].   

З огляду на це перед закладами дошкільної 
освіти постає завдання із забезпечення якості 
освіти і створення відповідних організаційно-
педагогічних умов формування соціально-
громадянської компетентності в дітей дошкільного 
віку. Створюючи відповідні умови, враховується 
комплексний підхід, який поєднує: розвивальне 
середовище; взаємодію учасників освітнього 
процесу через участь дітей, участь педагогів, участь 
батьків, що, ураховує всі основні аспекти проблеми 
і сприяє її ефективному вирішенню; змістове та 
методичне забезпечення процесу формування 
патріотичних почуттів; заходи, які забезпечу-
ватимуть ефективне формування в дошкільників 
ціннісного ставлення до себе, власних прав і прав 
інших, уявлень про правила та способи 
міжособистісної взаємодії, вміння і бажання 
дотримуватись цих правил, поваги до культурних 
надбань українського народу, представників різних 

національностей і культур тощо. 
Особливого значення набуває розвивальне 

соціальне середовище, яке має сприяти 
становленню демократичних стосунків, де кожний 
може висловити власну думку, бути почутим та 
брати участь у різних видах діяльності.  

Основними компонентами розвивального 
соціального середовища є такі: організація 
освітнього процесу на демократичних засадах; 
участь усіх учасників освітнього процесу в створенні 
норм і правил спільного життя; відкритість 
прийнятих рішень; наявність різноманітних 
колективних творчих справ і проєктів, які 
створюють умови для самовираження, 
самореалізації, прояву індивідуальності кожної 
дитини тощо [4]. 

При створенні розвивального середовища 
важливо дотримуватися принципів дошкільної 
дидактики, забезпечувати динамічність і змінність, 
можливість трансформації таких місць відповідно 
до сезонів, вікових можливостей та інтересів 
вихованців, мети проведення заходів, а також 
враховувати регіональні, місцеві особливості 
природного, соціального, предметно-культурного 
оточення. Доречно передбачити народознавчу 
спрямованість в облаштуванні території та 
приміщень закладу [2].     

Педагогам закладів дошкільної освіти варто 
створити змістовні та привабливі етнографічні 
осередки, які дають змогу привернути увагу дітей 
до вивчення традицій своєї країни, її минулого та 
сучасності. Зазвичай етнографічні осередки мають 
шаблонний вигляд: рушники, віночки, елементи 
національного одягу, посуд, зображення 
національних і народних символів. Звісно, що всі ці 
атрибути важливі, але статичні. Тому доцільно 
додати до змісту таких осередків складові, що 
дадуть дітям змогу експериментувати, виявляти 
творчість, використовувати їх у іграх тощо. Наочні 
матеріали та предмети наповнення осередку 
мають бути доступні дітям упродовж дня, а не 
лише під час занять [5].  

В етнографічних осередках доцільно розмістити 
вироби українських народних майстрів. Поряд з 
ними – творчі роботи дітей, які демонструватимуть 
знання дошкільників про традиційні ремесла 
рідного краю. Доповнити осередок можна 
тематичними альбомами, фотографіями рідного 
міста, пам'яток, краєвидів тощо. Завдяки ним діти 
щодня поповнюватимуть свої знання про рідну 
країну. 
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На території закладу або в приміщенні можливе 
облаштування фрагментів ландшафтів і природних 
зон (куточок лісу, поля, степу та ін.), штучних 
споруд для проведення різних дійств, свят, розваг 
(гірка з рослинами Карпат, декоративні криниця, 
хатка з гніздом лелек та ін.), «світлиці» або 
мінімузею для організації тематичних занять з 
дітьми, театралізованих вистав, майстеркласів 
тощо. Домірності і виваженості потребує 
оформлення у групових приміщеннях «куточків» 
національно-патріотичного виховання із 
уміщеними там  відповідно віку дітей, вимогам 
програм зразками символів і оберегів, народних 
іграшок, національного одягу, посуду, інших 
виробів народних майстрів, народних музичних 
інструментів, збірники літературного фольклору та 
ін. Наповнення і художнє оздоблення таких 
осередків є більш мобільним порівняно з іншими, а 
тому повинні періодично переглядатися і частково 
змінюватися відповідно до тематичного 
планування роботи з національно-патріотичного 
виховання у конкретній групі, щоб зберігати 
привабливість для дітей, бути дієвими. 

Звертаємо увагу, що соціально-громадянська 
компетентність дитини дошкільного віку 
формується у різних видах діяльності, зокрема 
ігровій, комунікативній, здоров’язбережувальній, 
художньо-естетичній, пізнавально-дослідницькій. 

Слід зазначити, що особливого значення в 
методичному забезпеченні дошкільної освіти 
надається ігровій діяльності, яка є провідною для 
дошкільного віку, у якій відбувається набуття 
соціального досвіду, удосконалюються навички 
соціальної взаємодії, керування власними 
емоціями, аргументації власної позиції, поваги до 
вибору командної більшості, здатності йти на 
вчинки, виховується повага до партнерів по грі, 
визнання їхніх прав, почуття громадянської 
активності, є ціннісним надбанням [5]. Набуття 
ціннісного емоційного ставлення сприяє 
ефективному засвоєнню когнітивного досвіду і 
сформованості уявлень про себе, свою сім’ю, 
друзів, рідну вулицю, селище, місто, Батьківщину, 
звичаї і традиції, правила поведінки, можливість 
робити вибір і нести за нього відповідальність. 

В ігровій діяльності у дітей дошкільного віку 
потрібно формувати інтерес до взаємодії з 
однолітками та активність у колективних іграх; 
виховувати повагу до партнерів по грі, їхніх прав. 
Збагачувати уявлення дітей про соціальні стосунки; 

знання про себе, свою сім’ю, заклад дошкільної 
освіти, Батьківщину, звичаї та традиції українського 
народу; вміння створювати на цій основі сюжети 
творчих ігор. Важливо ознайомлювати дітей із 
правилами поведінки в групових іграх і брати 
активну участь у їх розробленні, формувати 
здатність домовлятися з іншими дітьми про сюжет, 
ігрові ролі, іграшки, робити вибір і нести за нього 
відповідальність, сприяти відтворенню в іграх 
позитивного прикладу, поведінки й емоцій героїв 
та розвивати емпатію: співпереживати та 
співчувати, керувати власними емоціями та 
виражати почуття. 

У формуванні соціально-громадянської 
компетентності можливо використовувати 
різноманітні ігри: ігри, що виникають за ініціативою 
дітей, тобто самодіяльні (ігри-експериментування, 
сюжетні ігри); які ініціюються дорослими і мають 
пізнавальний (дидактичні, сюжетно-дидактичні, 
рухливі, ігри із правилами), дозвіллевий 
(інтелектуальні, ігри-забави, розваги, театральні, 
святково-карнавальні) характер; традиційні або 
народні ігри (обрядові, тренінгові, дозвіллеві) – в 
будь-якій мірі вирішують завдання соціалізації, 
формування важливих життєвих навичок, як-от: 
культура поведінки, повага до партнерів, 
узгодження з ними особистих потреб, прийняття  
рішень і здійснення свідомого вибору, дотримання 
правил тощо. 

Вихователям доцільно організовувати ігри, в 
яких діти мають можливість здійснювати вибір 
(голосувати), наводити аргументи на його користь, 
усвідомлювати наслідки власного вибору, 
приймати результати вибору більшості та йти на 
поступки у разі обґрунтованості дій; створювати    
ігрові та проблемні ситуації морально-етичного 
змісту, що даватимуть дітям змогу ознайомитися з 
різними соціальними ролями, зіставити їх із 
поведінкою героїв художніх творів і розповідей, 
продемонструвати свої знання, уміння та 
особистісні якості. 

Зауважимо, що адаптація дитини до соціальних 
умов залежить від її здатності встановлювати 
відносини з оточуючими, що актуалізує 
необхідність комунікативної активності. У 
формуванні соціально-громадянської компетент-
ності Базовий компонент орієнтує комунікативну 
діяльність на формування етики комунікації, вміння 
вербалізувати власну думку, усвідомлення способів 
конструктивного налагодження відносин тощо [3]. 
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Доцільно донести до дітей розуміння соціальних 
явищ, подій, взаємин; формувати здатність 
встановлювати доброзичливі взаємини з дітьми та 
дорослими, виявляти повагу до співрозмовників, 
уважно слухати й відповідати на запитання, 
стримувати емоції, висловлювати власну думку та 
приймати думку іншого, вживати ввічливі слова 
(прохання, вдячності, компліментів тощо). 

Під час ігор, занять і поза ними перед 
вихователем постає завдання зі створення умов 
для спілкування, висловлення дітьми під час 
обговорення різних ситуацій власної думки, 
особистого ставлення, їх зіставлення з набутим 
раніше досвідом.   У результаті – діти навчаються 
комунікувати, взаємодіяти і рефлексувати у 
вербальний спосіб. Ціннісний досвід діти 
набувають під час вирішення конфліктів, коли 
вихователь демонструє різноманітність способів 
виходу з нього, результативність діалогу в 
з’ясуванні проблемних питань, допомагає 
прийняти і зрозуміти позицію іншого, коректно 
висловити думку, за потребою поступитися 
власними інтересами [4]. 

У комунікативній діяльності з дітьми 
дошкільного віку важливо сприяти усвідомленню 
дітьми етики людських взаємин, відмінностей між 
людьми, що оточують, та культурного 
багатоманіття, формувати поняття, що пов’язані із 
соціальним життям та правами дитини / людини в 
суспільстві, виховувати людяність, справедливість 
та почуття власної гідності як представника 
українського народу, громадянина України, а також 
збагачувати словник дітей, вчити називати і 
вербалізувати основні поняття, пов’язані з життям 
людини серед інших [4]. 

Використання словесних методів, як-от: бесіда, 
розповідь, читання художньої літератури та їхнє 
подальше обговорення сприяють формуванню 
умінь виражати власне ставлення, думку, почуття 
вербально (словами) та невербально (мімікою, 
жестами, пантомімікою). Невербальна комунікація 
забезпечує рухову активність дитини, що сприяє 
активізації мозкової діяльності. Свобода рухів 
певним чином впливає на свободу висловлення і 
допомагає дітям пояснити причини виникнення 
емоцій, описати враження від ситуації, у яку 
потрапив казковий герой, бути активним 
учасником обговорення його рішень, поведінки, 
ставлень тощо. 

Завдання з формування соціально-громадян-
ської компетентності вирішуються під час бесід, 
обговорень, діалогу на заняттях за різними 
освітніми напрямами, під час інтегрованого заняття 
або заняття із правового виховання. 

Педагогам рекомендуємо організовувати 
проблемні бесіди та полілоги, під час яких діти 
обговорюватимуть загальнолюдські та національні 
цінності, набуватимуть умінь формулювати й 
аргументовано висловлювати власні думки. 

У здоров ’язбережувальній діяльності необхідно 
формувати в дітей ставлення до життя і здоров’я як 
до найвищої людської цінності, вміння 
демонструвати дружнє та неупереджене ставлення 
до дітей з особливими освітніми потребами, 
підтримувати й допомагати за необхідності. 
Збагачувати знання щодо фізичної, психічної та 
соціальної сфер здоров’я та важливості здорового 
способу життя. Виховувати в дітей розуміння 
безпечної поведінки у природному та соціальному 
середовищах (не шкодити собі й іншим, 
спілкуватися лише зі знайомими дорослими тощо) 
[6]. 

Важливою складовою є організація командних 
спортивних, інтелектуальних ігор та розваг, що 
сприятимуть формуванню здатності в дітей 
цінувати чесність, товариськість, підтримку; вміння 
боротися, вигравати й програвати, радіти за успіхи 
інших. 

Особливе місце в роботі з дітьми слід відвести 
художньо-естетичній діяльності. Необхідно 
виховувати ціннісне ставлення до культурних 
надбань українського народу та інших 
національностей і культур, поваги до творів 
мистецтва як суспільного надбання. 

Важливим компонентом є збагачення знань 
дітей про мистецтво як результат творчої діяльності 
митців, вчити поважати результати праці, 
виховувати бережливе ставлення до власних 
продуктів творчої діяльності та творчості інших, 
право вибору в самостійній художній діяльності 
(засобів, способів вираження тощо) та розвиток 
вмінь передавати свої враження про соціальні події 
та взаємини людей художніми засобами 
(малювання, ліплення, складання оповідань, співу). 
Доцільно залучати дітей до посильної участі у 
волонтерській та благодійній діяльності 
(виготовлення листівок, сувенірів, оберегів тощо) 
[3]. 
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Саме в малюнках, різних творчих виробах діти 
відтворюють своє ставлення до рідного дому, 
природи, країни тощо. Це можуть бути 
індивідуальні та колективні роботи національно-
патріотичної тематики, які діти виконають самі або 
разом з педагогом під час занять із малювання, 
ліплення, аплікації, музичних, комплексних та 
інтегрованих занять за різними освітніми 
напрямами, гурткової роботи, вечорів-розваг та 
самостійно організованої діяльності. 

Саме в малюнках, різних творчих виробах діти 
відтворюють своє ставлення до рідного дому, 
природи, країни тощо. Це можуть бути 
індивідуальні та колективні роботи національно-
патріотичної тематики, які діти виконають самі або 
разом з педагогом під час занять із малювання, 
ліплення, аплікації, музичних, комплексних та 
інтегрованих занять за різними освітніми 
напрямами, гурткової роботи, вечорів-розваг та 
самостійно організованої діяльності. 

У пізнавально-дослідницькій діяльності 
доцільно вчити дітей сприймати себе як активного 
учасника і члена суспільства, формувати інтерес до 
пізнання природи рідного краю, близького 
оточення, своєї держави України; ознайомлювати з 
навколишнім світом речей, людей, природи на 
регіональному матеріалі. Важливо формувати 
повагу до індивідуальних відмінностей, вчити 
використовувати прийнятні назви (етнічні, 
культурні, фізичні), розвивати навички 
самопізнання через спілкування з людьми та 
практичну взаємодію зі світом. 

Слід формувати здатність до елементарної 
дослідницько-пошукової діяльності для вирішення 
завдань (звертатися до знайомих дорослих за 
поясненням, добирати відповідні способи 
діяльності, експериментувати) та самостійного 
пошуку способів пізнавальної діяльності в різних 
життєвих ситуаціях. 

Дослідницька діяльність організовується під час 
занять, екскурсій у природу, прогулянок, цільових 
прогулянок у природі. 

Організація вихователем пошуково-дослідни-
цької діяльності передбачає використання 
словесних, наочних і практичних методів. 

Основними словесними методами є розповідь, 
читання творів художньої літератури, бесіда. 
Використання словесних методів у пошуковій 
діяльності сприяє формуванню навичок 
самопізнання через спілкування, обмін думками, 
судженнями, які дозволяють дітям у мовленнєвий 

спосіб окреслити проблему, перебіг дослідження, 
власні спостереження, в разі потреби звернутися за 
поясненням, відстояти власну позицію, 
домовитися, узгодити особисті потреби з 
потребами інших [6].  

Особливістю використання наочних методів 
спостереження і демонстрації є набуття знань у 
чуттєвому сприйнятті досліджуваних об’єктів або їх 
зображень. Спостереження допомагає дітям 
безпосередньо, цілеспрямовано, планомірно та 
без втручання сприймати процеси, явища, об’єкти 
дослідження за допомогою органів чуттів. 

Воно може бути короткочасним (за збиранням 
автомобілем опалого листя ) або тривалим (за 
пророщуванням насіння). 

Демонстрація використовується для 
формування уявлень про недоступні для 
безпосереднього сприймання об’єкти, уточнення, 
узагальнення і систематизації знань дітей про них і 
полягає у демонстрації натуральних предметів чи їх 
зображень. 

Пошуково-дослідницька діяльність організо-
вується за допомогою практичних методів, що 
забезпечують взаємодію зі світом, набуття 
індивідуального досвіду у спільній діяльності. 

У пошуково-дослідницькій діяльності у 
дошкільників формуються навички для вирішення 
різноманітних завдань, уміння співпрацювати під 
час вправ, простих дослідів, моделювати, добирати 
відповідні способи діяльності, експериментувати; 
здатності до самостійного пошуку способів 
пізнавальної діяльності в різних ситуаціях [6]. 

Слід пам’ятати, що Україна сьогодні перебуває в 
стадії війни, є окуповані території і діти не з 
розповідей знають, як виживати в прифронтовій 
зоні. Такі діти потребують особливої уваги, турботи 
і любові. Дуже важливо знайомити малюків із 
сьогоднішніми захисниками незалежності України. 

Доречним є також домірне віку дітей залучення 
їх до участі у громадських екологічних, благодійних 
волонтерських акціях, наприклад, з метою 
допомоги і підтримки важко хворої дитини, 
пораненого бійця, дітей-сиріт чи із родин 
вимушених переселенців, літніх людей та ін. 
(виготовлення і адресна передача листівок, 
сувенірних поробок, збір іграшок тощо), 
благоустрою території дошкільного закладу і 
прилеглих до неї ділянок. Ефективними для 
ознайомлення дітей з історією і культурою рідного 
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краєзнавчих, природничих, літературних, 
меморіальних, мистецьких, етнографічних, 
технічних, галузевих та інших музеїв; вироблення з 
ними планів спільної просвітницької роботи з 
педагогами і вихованцями дошкільних закладів, 
батьками; співпраця на засадах музейної 
педагогіки. 

Організація освітнього простору передбачає 
активну участь дітей, педагогів та батьків, що 
характеризується єдністю виховних впливів на 
підростаюче покоління. 

Задля формування соціально-громадянської 
компетентності доречним є використання різних 
методів: наочних (спостереження; ілюстрація, 
демонстрація, відеометод); словесних (бесіда, 
розповідь, читання (слухання дітьми) художньої 
літератури); практичних (вправи, прості досліди, 
дидактичні ігри, моделювання); проблемних 
(постановка і вирішення завдань); дослідницьких 
(організація пошукової, творчої діяльності дітей); 
інтерактивних (соціальне проектування, 
обговорення соціальних проблем) [3]. 

Розв'язати завдання освітньої роботи з дітьми з 
патріотичного виховання не можна лише силами 
педагогів. У цьому процесі обов'язково мають 
брати участь батьки вихованців. Тому педагогам 
важливо планувати спільні з ними заходи. Це 
можуть бути різні освітні події, краєзнавчі екскурсії, 
зустрічі старших дошкільників із героями, які 
сьогодні захищають незалежність України, 
спортивні свята, конкурси, майстер-класи 
національно-патріотичної тематики. 

Для того щоб мотивувати батьків брати участь у 
заходах, дізнатися їхнє ставлення до патріотичного 
виховання дітей, варто провести анкетування. 
Отримані дані допоможуть скласти план заходів 
національно-патріотичного змісту, які будуть цікаві 
і дітям, і батькам. 

Важливе значення для виховання патріотичних 
почуттів і громадянськості в дошкільників має 
приклад дорослих, оскільки діти переймають 
певне емоційно-позитивне ставлення раніше, ніж 
починають засвоювати знання. Тому під час 
тематичних батьківських зборів слід розповідати 
про те, як важливо закладати в дітях почуття 
любові до рідної країни з ранніх років і 
пропонувати форми спільного дозвілля. 

Наприклад, «маршрут вихідного дня» історичними 
місцями для розширення знань батьків і дітей про 
своє місто, село, селище. 

Батьки можуть сприяти розвитку творчих ігор 
дітей шляхом збагачення соціального досвіду 
дитини (проведення свят, спільних подорожей, 
прогулянок, відвідування магазину, лікарні, музею 
тощо), з обов’язковим обговоренням вчинків, 
поведінки, відчуттів дитини та емоцій людей, 
персонажів у книгах, казках, мультфільмах. 

Родинам вихованців варто сприяти  
формуванню вмінь дотримуватись правил і 
способів міжособистісної взаємодії в соціально-
громадянському просторі; вчити дітей звертатися 
по допомогу до однолітків та знайомих, 
отримувати задоволення від надання допомоги 
іншим. Надавати можливість у визначенні та 
прийнятті правил співжиття в родині, моделювати 
життєві ситуації для формування готовності дитини 
до посильної участі в демократичних процесах, що 
відбуваються в дитячих осередках, громаді, 
суспільстві [2]. 

Участь батьків полягає в обговоренні з дитиною 
різних прикладів і моделей здоров’язбереження, 
зокрема з власного досвіду; формуванні 
здатностей співчувати й допомагати у випадку 
хвороби членів родини, оптимістично ставитися до 
труднощів та визначати шляхи їх подолання. 

Значення родини є важливим у повазі та 
підтримці мистецьких уподобань дитини, 
заохоченні до виготовлення спільних виробів 
(картин, листівок, запрошень, аплікацій, ялинкових 
прикрас тощо). 

Велику роль сім’я відіграє в залученні дитини до 
родинного дозвілля, соціальних проєктів, 
благодійних акцій, пошуку інформації та відповідей 
на запитання з урахуванням вікових особливостей 
та інтересів [3].  

Підсумовуючи зазначимо, що дошкільне 
дитинство є найсприятливішим періодом для 
початку формування соціально-громадянської 
компетентності. З огляду на це, у вихованні 
майбутнього громадянина і патріота головне – не 
запізнитися, не пропустити той момент, коли 
виховні зусилля будуть найефективнішими, коли 
робота, проведена педагогом, дасть високий 
результат. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України / Під наук. керівн. Піроженко Т. О., авт. кол-в: Байєр О.М., 
Безсонова О.К., Брежнєва О.Г., Гавриш Н. В., Загородня Л. П. та ін. 2021. 37 с. URL: https://cutt.ly/xFym72Q. 

https://cutt.ly/xFym72Q


36  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 3 (55), 2022 
_______________________________________________________________________________________________________  

ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ 

ТВОРЧИЙ ПРОЄКТ «ОБЕРІГ ДЛЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ СВОЇМИ РУКАМИ» 

О. ІВАХНОВА 

2. Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкіль-
них навчальних закладах» (додаток до листа МОН від 25 липня 2016 р. № 1/9-396). Вихователь-методист 
дошкільного закладу. 2016. № 8. С. 52-57. 

3. Косенчук О. Дитина в соціумі. Впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти. Дошкільне вихован-
ня, 2021. № 4. С. 3-8. 

4. Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента дошкільної освіти / сайт Міністерства осві-
ти і науки України URL: https://cutt.ly/uFymmrc. 
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методист дошкільного закладу, 2021. № 8. С. 4-7. 

6. Шульга Л. Педагогічні умови формування соціально-громадянської компетентності в дітей дошкільного 
віку. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції 
«Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2021/2022 навчальному році: 
метод. рекомендації: у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька, ред.-упор. О. Байєр, ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – 
Ч. ІІI. Дошкільна освіта. С. 38-48.  

Шановні читачі! Пропонуємо Вашій увазі збірку матеріалів обласної творчої групи учителів 
трудового навчання Сумщини за темою «Організаційно-методичні аспекти застосування традиційних 
та сучасних технологій декоративно-ужиткового мистецтва на уроках трудового навчання». З 
попередньою добіркою подібних матеріалів можна ознайомитись у №4 за 2021 р.  

Дані матеріали стануть у нагоді вчителям і учням, які 
бажають долучитися до цього флешмобу і виготовити 
оберіг для воїна своїми руками. Флешмоб можна 
провести у вигляді творчого проєкту і використати у 
процесі вивчення варіативного модуля «Сувеніри та 
обереги» (5-6 класи), основна технологія – технологія 
виготовлення вишитих виробів початковими, 
лічильними та вільними швами. 
Мета проєкту : 
– формування організаційних, комунікативних, 

літературно-лінгвістичних (по закінченню проекту 
учасник освітнього процесу представляє оберіг, 
сувенір), художніх здібностей та мислення в 
здобувачів освіти, технологічних вмінь; 

– розвиток ключових та предметних  компетент- 
ностей ( спілкування державною мовою, 
математична компетентність, інформаційно-
цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж 
життя, соціальна та громадянська компетентність, 
обізнаність та самовираження у сфері культури, 
екологічна грамотність і здорове життя); 

– застосування предметно-технологічної компетент-
ності (здобувач освіти застосовує знання, уміння, 
навички в процесі проєктно-технологічної 
діяльності для виготовлення виробу від творчого 
задуму до його втілення в готовий продукт за 
обраною технологією; 
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– формування суб’єктивної (активної й 
інтерактивної) позиції здобувача освіти у 
навчальному процесі, коли він у співпраці з 
учителем та однокласниками бере участь у 
конструюванні власної освітньої траєкторії. 

Очікувані результати: 
– підтримка захисників України, які отримали 

поранення внаслідок виконання бойових 
завдань ( під час війни) та знаходяться на 
лікуванні, проходять реабілітацію у військових 
медичних закладах Міністерства оборони 
України, захищають державу на передовій; 

– формування вміння виготовляти вишиті обереги; 
– вивчення історії, мистецтва і культурних 

цінностей українського народу; 
– виховання в учасників освітнього процесу любові 

до України, поваги до воїнів, ветеранів та 
учасників бойових дій, патріотизму та 
національної самосвідомості. 

І. Організаційно-підготовчий етап. 
1.1. Обгрунтування теми проєкту. 

Із стародавніх часів в Україні, коли війна для 
чоловіків була звичним ділом, жінки, матері та 
дівчата ніколи не відпускали з дому воїна без 
вишитої спеціально для захисту в бою сорочки, 
рушника чи хустини. Проводжаючи хлопця до 
війська, кожна мати, сестра, наречена давала йому 
в дорогу оберіг, що мав захистити його в скрутну 
годину. Сьогодні велика українська родина 
проводжає своїх синів та доньок на захист країни, і 
кожен може зробити свій вклад у збереження 
незалежності і територіальної цілісності нашої 
Держави, зробивши захисні обереги, які 
оберігатимуть і захищатимуть українських воїнів від 
ворожих куль, допомагатимуть зцілювати рани. 
1.2.Постановка завдань проєкту: 
– ознайомитися з призначенням оберегу, 

особливостями його виготовлення; 
– проаналізувати моделі-аналоги; 
– розширити знання про виготовлення оберегів; 
– удосконалити навички виготовляти вишиті 

вироби; 
– виготовити вишитий оберіг. 
1.3. Історично-технологічна  довідка. 

Оберіг - найдревніший амулет щастя і гаразду, 
чарівний предмет, що призначений захищати свого 
власника. Також вважається, що він може принести 
удачу, попередити про небезпеку, поліпшити стан 
здоров’я. Через це обереги були популярними ще з 
давніх – давен. 

Люди пов’язували віру в добро, успіх, щастя і 

певними символами в оберегах. Обереги завжди 
мали захищати людей і їх світ від негараздів: 
нечисті, нещастя, злиднів, захворювань, вроків, 
смерті худоби, псування харчів тощо. Оберіг 
призначений для того, щоб створити захисне поле 
між своїм власником і небезпекою, магічно 
захистити його, зробити невидимим і невразливим 
до неї. Або ж відстрашити небезпеку, чи наділити 
те, що він охороняє захисними властивостями, 
здатними чинити опір злу. 

Здавна кожна господиня мала оберіг, що 
захищав її родину від нещасть, дарував достаток, 
злагоду і здоров’я. Оберегами слугували не лише 
звичні для нас підкови і вінички із цілющими 
рослинами, а й прикраси, вишиванки, мереживо, 
плетені речі, ляльки-мотанки, згодом – крашанки, 
ікони, молитви. Традиція появи оберегів сягає у ті 
часи язичництва, коли люди жили у єдності з 
природою, відчували себе її дітьми, цінували 
енергію Сонця і Землі. Люди відкривали лікарські і 
навіть магічні властивості рослин. Так виникла ціла 
система таємних знань, якими володіли ворожки і 
травники. 

Особливе магічне значення мали саме вишиті 
вироби. Кажуть, що ясновидці, дивлячись на 
оберегову вишивку, бачать в полотні сотні 
промінців, що виходять із кожного місця, де голка 
пройшла крізь полотно. Це сяйво вкладає туди 
вишивальниця, й саме воно, породжене чистими 
думками люблячої дружини чи матері, є справжнім 
оберегом. 

Створюючи обереги, треба дотримуватися 
деяких правил: обереги не можуть виготовлені для 
себе, виготовляються тільки з доброї волі і від 
чистої душі. Потрібно дуже ретельно ставитися до 
вибору матеріалів для оберегів, у процесі 
створення оберега треба постійно думати про ту 
людину для якої він робиться. У чому ж секрет 
вишитого оберега? Вишиваючи ,ми тримаємо голку 
пальцями, крізь які проходять три основні 
енергетичні меридіани людського тіла (не 
випадково цими ж трьома персами християни 
наносять хресне знамено). Голка – це колосальний 
провідник біоенергії. Вчені проводили 
експеримент, й виявилось, що голка проводить в 
тисячі разів більше енергії , ніж аналогічний за 
розмірами шматок дроту. Тобто, за допомогою 
цього інструменту всі думки, що виникають в голові 
майстрині під час  роботи, переносяться на 
полотно. Голка їх в нього зашиває. 
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Оберегова вишивка має крім правил ще й табу. 
Є декілька заборон, яких потрібно дотримуватися. 
Не можна починати роботу на спадаючому місяці 
та в час, коли майстриня нездорова. Оберегова  
вишивка – це зашита  в полотно позитивна 
енергетика, яка й даватиме захист тому, для кого 
робиться. Майстрині самій слід перебувати в стані 
надзвичайної концентрації думок – простіше 
кажучи, в молитві за чоловіка, якому вишиваєте 
оберег, а цього не можливо досягнути під час 
хвороби, фізичної чи моральної втоми.  

Також до створення вишивки-оберегу треба 
духовно підготуватися – раніше для цього навіть 
постилися. Працювати потрібно в тиші, можна при 
свічці – вогонь очищує простір, не відволікаючись 
на телевізор чи музику. Перед початком роботи 
слід помолитися – за того, для кого вишиваєте. Й 

подумки – чи вголос – повторювати цю молитву 
протягом усього процесу роботи. 

Наступні важливі табу стосуються технічної 
сторони процесу. Це – вузлики та випорювання. 
Вони вносять деструкцію, руйнують всю 
енергетику, яка вкладена у вишивку. Тому вузлів не 
має бути взагалі. Починати нитку та закінчувати її 
слід, ховаючи кінці в полотно, - інакше на місцях 
вузлів у вас вийдуть «енергетичні збої» і оберіг не 
працювати. 

Орнамент теж має неабияке значення – для 
оберегової речі важлива не пишність і не краса 
вишивки, а суть самого вишитого символу. 
Доречним у випадку виготовлення оберега для 
воїна буде безконечник – один із найсильніших 
захисних символів, виконаний червоною ниткою.  

1.4. Вироби-аналоги та їх аналіз 

                             
             Зразок №1                                  Зразок №2                                Зразок №3                      Зразок №4 

№  
з/п 

Вимоги до 
проєктованого 
виробу 

Зразок 

   №1 

Зразок 

   №2 

Зразок 

   №3 

Зразок 

   №4 

   1 Відповідність 
призначенню 

    +     +     +     + 

   2 Оригінальність 
та естетичність 

    +     +     +     + 

   3 Простота виго-
товлення 

    +     +     _     _ 

   4 Ергономічність     +     +     +     + 

   5 Економічність     +     +     +     + 

   6 Колорит     +     +     +     + 

   7 Композиційне 
вирішення 

    _     +     +     + 

   8 Власні уподо-
бання 

    +     +     +     + 

Виріб, що проєктується, має відповідати таким вимогам: 
1) відповідати  призначенню – оберіг для воїна; 
2) естетичність - красивий, з відповідним кольоровим вирішенням – +використання жовтого і блакитного 

кольорів національного прапора; 
3) ергономічність – зручний у використанні, невеликого розміру; 
4) економічність – матеріали недорогі і доступні; 
5) технологічність – простота у виготовленні. 
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Аналізуючи моделі-аналоги було встановлено, що всі вироби можуть бути використані як обереги. Найбіль-
ше сподобався зразок №2, який став основою для проєктованих виробів. 
ІІ. Конструкторський етап. 
2.1. Ескіз проєктованого виробу. 

                             

2.2. Підбір матеріалів та інструментів. 
Для виготовлення виробу потрібно: 
тканина для вишивання розміром 15х15 см; 
нитки жовтого та блакитного кольорів; 
голка для вишивання; 
наперсток; 
ножиці. 

2.3. Вибір технології виготовлення. 
Вишити проєктований виріб «косим хрестиком» . Втілюючи фантазію, можна оздобити рамку стрічками, 

шнурами, намистинками, пластиковими фігурками, гудзиками, швом «кривулька» тощо (на власний розсуд).  

ІІІ. Технологічний етап. 
3.1. Технологічна картка «Виготовлення Янгола -охоронця». 

№ з/п Послідовність  
виготовлення  

виробу 

Графічне  зобра-
ження виріб № 1 

Графічне   
зображення 

виріб № 2 

Графічне   
зображення 

виріб № 3 

  1 Вирізати  
необхідну  

кількість тканини 

   

  2 Вишити «косим 
хрестиком»  за 

схемою 

   

  3 Оздобити  
вишивку рамкою 

по периметру 
швом «кривулька» 

   

ІV. Заключний етап. 
4.1. Екологічне обґрунтування проекту. 

Виготовлений виріб безпечний для здоров’я, матеріали не виділяють шкідливих речовин. Забруднення 
навколишнього середовища під час проектування й подальшого використання не відбувається. 
4.2. Презентація виробів здобувачів освіти.    
4.3. Освячення виробів-оберегів. 
4.4. Передача оберегів воїнам . 
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ТВОРЧИЙ ПРОЄКТ  «СУМКА ДЛЯ СКИДАННЯ ПОРОЖНІХ МАГАЗИНІВ» 

В. БУЗОВСЬКА 

З початком військового вторгнення російських 
військ на Україну кожна свідома людина нашої 
незалежної країни прагне внести посильну 
допомогу для наближення нашої Перемоги. 
Сумська територіальна оборона з добровольців 
була сформована в перші дні окупації і нещадно 
боронила наше місто від загарбників. Населення 
нашого краю постійно  співпрацює із захисниками 
надаючи: кошти, продукти, амуніцією і т.п.. Коли 
від тероборонівців через нашу волонтерку Євгенію 
надійшло прохання  пошити сумки для скидання 
порожніх магазинів, то ми негайно взялися 
виконати це замовлення. Мотивація для нас була 
залізобетонною. Команда однодумців об’єднала 
разом учнів  й вчителів заради поставленої мети – 
бути корисними для наших захисників, щоб 
прискорити нашими справами День нашої 
Перемоги.  

Євгенія забезпечила нас матеріалами та 
фурнітурою для сумок. Знання та досвід проєктної 
діяльності відшліфовані нашими учнями на уроках 
трудового навчання й компетентнісний підхід для 
вирішення поставлених задач став сьогодні нам у 
нагоді. Вихованці нашого освітнього закладу мають 
гарний досвід роботи над виконанням соціальних 
проєктів, які згуртовують всіх його учасників заради 
спільної мети. Бо тільки спільні, благородні цілі, 
партнерство й розуміння значимості кожного 
впливають на кінцевий результат 

Об’єкт проєктування : сумка для скидання 
порожніх магазинів. 

Технологія основна: технологія пошиття виробів 
машинним способом. 

Мета: 
– навчальна: формувати національно –

патріотичне виховання в школярів при  

виконанні соціальних проєктів; відповідально 
ставитися до поставленого завдання; 

– розвивальна: сприяти розвитку соціальної та 
громадянської компетентності при роботі над 
проєктом; удосконалити уміння та навички при 
виготовленні виробу для захисників України;  

– виховна: виховувати розуміння значимості 
кожного для громади і суспільства в цілому. 
Очікувані результати: 

– формування предметних та особистісних 
компетентностей; 

– формувння національної самосвідомості в учнів 
через об’єкт проєктування;  

– розвиток уміння співпрацювати з іншими задля 
досягнення результату; 

– виготовлення якісного, функціонального й 
корисного виробу для тероборонівців;  

– формування громадянської відповідальності; 
– виховання патріотизму, шанобливого ставлення 

до захисників України. 
1 крок. Розподілили обов’язки між членами 

команди, щоб кожен міг проявити свої таланти і 
можливості (по сигналу тривоги знаходитися у 
безпечному місці).  

2 крок. Робота з інформаційними джерелами. 
 Сумка призначена для скидання порожніх 

магазинів "наосліп" при екстренній перезарядці 
зброї. Спеціальна конструкція не дає магазинам і 
іншому спорядженню випадати з сумки. Горловина 
сумки стягується гумовим шнуром, що виключає 
втрату порожніх магазинів і дозволяє при 
необхідності моментально закрити сумку наглухо. У 
похідному положенні сумка скручується в рулон, 
або конвертом та закріплюється липучкою. 

Моделі – аналоги проєктованого виробу. 
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      Аналізували моделі-аналоги ми разом із представниками територіальної оборони, бо саме 
вони могли охарактеризувати підібрані моделі-аналоги.  Уточнення розміщення  ременів на 
сумці та всі розмірні характеристики все це  постійно  уточнювали у замовників. 
 
     3 крок. Ескіз виробу з описом 
 Сумка має прямокутну форму з габаритними розмірами:  30,0 см х 25,0 см. 
Ширина горловини сумки регулюється  резинкою-шнуром з фіксатором.  
Затягнута куліса дозволяє скидати магазини і вони не випадають при перевертанні. Магазини 

лягають на дно горизонтально (4-6 штук). 
Сумка закривається на клапан з липучкою.  
Коли сумка не використовується, її можна скрутити і закріпити липучкою. 
Кріпиться на пояс за допомогою двох строп у вигляді петельок, щоб протягнути ремінь на якому 

кріпиться дана сумка.  

4 крок. Надані матеріали та фурнітура  для 
соціального проєкту: 
 Основний матеріал: Cordura 1000 (камуфляжна 

для військових).  
 Тканина для внутрішньої горловини сумки: одно-

тонна, міцна, синтетична, чорного чи коричневого 
кольорів. 

 Стрічка- стропа (4 см). 
 Резинка-шнур (3 мм). 
 Липучка для застібки (5,0 см). 
 Фіксатор для шнура-резинки. 
 Нитки швацькі під колір тканини. 
 

 
5 крок. Обладнання та інструменти  

 Швейна машина. 
 Праска. 
 Ножиці. 
 Гольниця з голками та шпильками. 
 Сантиметрова стрічка. 
 Кравецька крейда. 
 Креслярське приладдя: лінійка (50 см), простий 

олівець, ластик. 
 Керамічна тарілочка. 
 Свічка. 
 Сірники. 

Технологічна послідовність виготовлення сумки для скидання порожніх магазинів  

№ з/п Зміст технологічної операції Поопераційні ескізи і фото Інструменти 

                                     Підготовка тканини до розкрою та розкрій деталей сумки 

1. Виконати декатування тканин 

 

Праска, прасувальна дошка,  
пропрасовувач 

2. Вирізати деталі сумки згідно  
специфікації деталей крою: 
А) камуфляжна тканина: 
1) основна частина сумки: 36,0х52,0 
(см); 
2) клапан застібки:  
20,0х12,0(см) 
Б) тканина однотонна: 
3) внутрішня горловина сумки: 
12,0х52,0 (см). 
4) стрічки-стропи для петель (4см): 
по 21 см; 
5) резинка- шнур (3 мм):  
65,0 см; 
6) липучка для застібки (5см):  
4 см. 

     3                4 

 
        1           2    5 
Увага! Деталі крою: 1,2,3 
складені вдвоє вздовж нитки 
основи. Припуски на шви 1,0 
см 

Лінійка,    сантиметрова  
стрічка, кравецька крейда, гольниця з 
шпильками,  
ножиці 

3. Обпалити зрізи стрічок-строп та 
кінці резинки- шнура від  
обсипання ниток. 

 Керамічна тарілочка, свічка, сірники 
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                 Пошиття сумки 

3. Зметати та зшити бокові та нижній 
зрізи сумки, попередньо склавши 
деталь 1 лицем до лиця, ширина 
шва  
1,0 см. 

 

Гольниця з голками та шпильками, 
ножиці, швейна машина 

4. Обметати боковий та нижній зрізи 
сумки. Видалити нитки зметуван-
ня. 

 

Швейна машина, ножиці 

5. Запрасувати шви. 
  

 

Праска,пропрасовувач, 
прасувальна дошка 
  

6. Позначити лінію верху сумки на 
відстані 5,0 см від зрізу, лінію пе-
регину запрасувати в середину 
виробу. 

 

Сантиметрова стрічка, кравецька 
крейда, праска, прасувальна дошка 

7. Прокласти строчку на відстані 1,5 
см від лінії перегину. 

 

Швейна машина, ножиці 

8. Зашити нижні кути сумки,  
ширина шва по шву зшивання  
виробу 3,0 см. 

 

Швейна машина, ножиці 

9. Запрасувати кути в бік середини 
сумки. 
  
  

 

Праска,пропрасовувач, прасувальна 
дошка 
  

10. Зметати та зшити бокові зрізи 
внутрішньої горловини сумки, 
попередньо склавши деталь 2 
лицем до лиця, ширина шва 1,0 
см, залишивши отвір для шнура-
резинки. 

 

Швейна машина, ножиці 
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11. Обметати бокові зрізи,  
попередньо видаливши нитки  
зметування, Обшити отвір для  
Шнура. 

 

Швейна машина, ножиці 

12. Приметати і пришити деталь 2 до 
деталі 1, суміщаючи бокові шви, 
ширина шва 1,0 см. Обметати 
зрізи шва. 

 

Гольниця з голками та шпильками, 
ножиці, швейна машина 

13. Підшити верхній зріз сумки швом 
у підгин із закритим зрізом, попе-
редньо вставивши шнур- резинку 
із зв’язаними кінчиками, ширина 
шва 1,0 см. 

 

Швейна машина, ножиці 

                                                                 3.Обробка петель для кріплення сумки на ремені 

14. Позначити місця розташування 
петель  з внутрішньої сторони вер-
ху сумки симетрично від лінії се-
редини виробу. 

 

Лінійка, кравецька крейда 

15. Нашити і закріпити зрізи стрічки-
стропи по намітках швом у замок, 
щоб утворилися петелі. 

 

Швейна машина, ножиці 

                Обробка клапана застібки 

16. Зметати та зшити бокові  зрізи 
клапана, попередньо склавши 
деталь 3 лицем до лиця, ширина 
шва 1,0 см. 

 

Гольниця з голками та шпильками, 
ножиці, швейна машина 

17. Розпрасувати  з’єднувальний шов. 
Видалити нитки зметування. 

 

Праска,пропрасовувач, прасувальна 
дошка 
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18. Зшити нижній зріз клапана, шири-
на шва 1,0 см та вивернути клапан 
на лицьову сторону. 

 

Швейна машина, ножиці 

19. Настрочити м’яку частину  
липучки до внутрішньої частини 
клапана на відстані 0,2 см від її 
країв. 
  

 

Швейна машина, ножиці 

20 Настрочити клапан застібки на 
верхню внутрішню частину  
сумки в два прийоми, суміщаючи 
середину клапана з серединою 
верхньої, внутрішньої  
частини сумки. 

 

Швейна машина, ножиці 

21. Позначити  місце розташування 
жорсткої частини липучки трьома 
лініями, сумістивши  
середину сумки з серединою кла-
пана. 

 

Кравецька крейда 

22. Закріпити і настрочити липучку на 
сумку по намітках. 

 

Гольниця з шпильками, швейна ма-
шина, ножиці 

     Остаточна обробка виробу 

23. Всилити резинку-шнур в отвори 
фіксатора. Кінці шнура і  
зв’язати вузликом. 

 

  

24. Пропрасувати готову сумку. 

 

Праска,пропрасовувач, прасувальна 
дошка 
  

Готовий виріб                                           
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ВИГОТОВЛЕННЯ ПОДАРУНКОВОЇ ПРИКРАСИ З ЕЛЕМЕНТАМИ 

ВИШИВКИ (МАЙСТР-КЛАС) 

Л. ЧЕЧЕЛЬ 

Об’єкт проєктної діяльності: Подарункова 
прикраса. 

Основна технологія: Технологія виготовлення 
вишитих виробів лічильними швами. 

Мета:  
– створити подарункову прикрасу ручної роботи 

з атласної стрічки з елементами вишивки 
«хрестик»; 

– формувати у здобувачів освіти почуття 
патріотизму, любові до свого народу, України; 
розвивати вміння практично виготовляти 
обереги для воїнів-захисників; коригувати 
творче мислення, увагу; мотивувати дітей до 
милосердя та волонтерської діяльності. 
Задачі: 
• ознайомити здобувачів освіти з технікою 

вишивки «хрестик»; 
• узагальнити досвід роботи в різних техніках 

прикладної творчості; 
• розвивати інтерес здобувачів освіти до 

сучасних технологій і художніх технік; 
• формувати навички роботи з інструментами і 

матеріалами для виготовлення подарункової 
прикраси; 

• розвивати творчу уяву через виконання 
практичного завдання;  

• створювати позитивну мотивацію навчання; 
• активізувати пізнавальну діяльність 

здобувачів освіти; 
• виховувати патріотичні почуття, любов до 

України. 
У результаті майстер-класу здобувачі освіти 

повинні знати: 
• історію технологій декоративно-ужиткового 

мистецтва;  
• інструменти, які використовують під час 

виготовлення прикраси; 
уміти: 
• користуватися інструментарієм; 
• працювати з різними матеріалами; 
• застосовувати гармонію кольорів; 
• виготовляти виріб, оздоблювати його. 
Форма проведення: майстер-клас. 
Вид майстер-класу: спільна робота педагога із 

здобувачами освіти.  
Матеріали: атласні стрічки жовтого та синього 

кольорів, вишивальні нитки синього кольору, 
фетр. 

Інструменти та пристосування: ножиці, 
голка, лінійка, запальничка, канва, клейовий 
пістолет, шпильки. 

Х І Д   М А Й С Т Е Р – К Л А С У 
Ми переживаємо нелегкі часи, майбутнє 

держави та наших близьких у небезпеці. Нашим 
захисникам потрібна любов, підтримка та 
розуміння. Пропоную сьогодні  виготовити своїми 
руками подарункову прикрасу воїну-захиснику 
ЗСУ. Це своєрідний оберіг, прадавній добрий 
символ, знак віри у вище заступництво. Кожен із 
нас має можливість створити виріб та подарувати 
українським військовим, які захищають  наш мир і 
спокій. У цей важкий для країни час ми вносимо 
свій маленький вклад і підтримуємо  захисників. 

ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ ТЕХНОЛОГІЙ  
ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА 

У ч и т е л ь. З далекого минулого прийшло до 
нас рукоділля – діло рук – шиття, плетіння, 
в’язання, різьблення, ткацтво, вишивання, яке 
виникло  з любові до рідної землі, до батьківської 
оселі, зі спілкування з навколишнім світом, з 
потреби  не стільки бачити красу, скільки творити 
прекрасне власними руками. 

Декоративно-прикладне мистецтво – це 
предметно-духовний світ людини. Одні види - 
кераміка, обробка кістки і каменю, плетіння - 
виникли на зорі людської цивілізації, інші - молоді: 
мереживо, гобелен, вироби з бісеру, витинанки з 
паперу. 

Ткацтво - найдавніший і найважливіший 
елемент національної культури України. Художнє 
ткацтво - це ручне або машинне виготовлення 
тканин на ткацькому верстаті. Ткацьке 
виробництво об’єднує підготовку сировини, 
прядіння ниток, виготовлення з них тканин і 
заключну обробку: вибілювання, фарбування, 
ворсування, вибивання. 
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Килимарство відоме з прадавніх часів і має 
свою історію. Воно було поширене і в країнах 
Сходу, і в Стародавньому Римі, і в Київській Русі. 
Це виготовлення килимів, а також килимових 
виробів (гобеленів, доріжок, килимових покриттів) 
ручним або машинним способом.  

Вишивка - найпоширеніший вид народного 
декоративно-прикладного мистецтва, орнамен-
тальне або сюжетне зображення на тканинах, 
шкірі, виконане різними ручними або машинними 
швами. Дивовижне багатство художньо-
емоційних рішень української народної вишивки 
зумовлене різноманітністю матеріалів, технік 
виконання орнаментів, композицій, колориту, які 
мають локальні особливості. Художнє 
обдарування українського народу, вершини його 
мистецького хисту виявлені у вишитих творах. 
Немає меж розмаїттю їхніх художньо-
виражальних засобів. 

В'язання – популярний вид українського 
домашнього заняття, який полягає в виготовленні 
суцільного полотна або окремих виробів 
переплітанням нитки у вигляді петель. 

Мереживо – один із популярних видів 
народного декоративного мистецтва, це ажурні, 
сітчасті, декоративні вироби з лляних, шовкових, 
бавовняних, металевих та інших ниток. 

Вибійка, розпис - це тканини з візерунками, 
нанесеними за допомогою різьблених дощок; 

декорування тканин, коли орнамент утворюється 
не в процесі ткання, а наноситься на готову 
тканину, друкується.  

прикладного мистецтва з специфічними прийо-
мами формоутворення й оздобленням. Основним 
матеріалом є натуральна шкіра, а з ХХ ст. - штучна. 

Художнє плетіння – це вид декоративно-
прикладного мистецтва, що означає процес 
виготовлення творів, виробів з природних 
рослинних матеріалів. Плетені вироби відомі з 
епохи, де їх виплітали як ємкості для зберігання 
зерна. 

Суцільне плетіння – це переплетення навхрест 
вертикальних каркасних плотів з горизонтальними 
стрічками. Ажурне плетіння оригінальне за 
структурою та фактурою поверхні. 

Писанкарство. Розпис писанок має 
стародавнє язичницьке коріння, характеризується 
вишуканими символічними орнаментальними 
мотивами, геометричними, рослинними, 
антропоморфними, які чітко підпорядковуються 
сферичній формі яйця. 

Витинанка. Українські народні паперові 

витинанки як прикраси сільських хат з'являються в 

середині ХІХ ст. Орнамент традиційних витинанок - 

це геометричний і рослинний, трапляються також 

антропоморфні та зооморфічні фігурки. 

ЛОЗОПЛЕТІННЯ ПИСАНКАРСТВО 

КЕРАМІКА ТКАЦТВО 

ДЕКОРАТИВНИЙ РОЗПИС 

ВИШИВКА КУВАННЯ 

ВИТИНАНКА ГРАВІЮВАННЯ 

ХУДОЖНЄ РІЗЬБЛЕННЯ 

ВИДИ  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА 

Одним із  найдавніших і найбільш поширених 
видів народного декоративно-прикладного 
мистецтва є вишивка, яка передавалася з покоління 
в покоління, відтворюючи душу й характер 
майстрині.  

Гармонія кольорів. Різні кольори і колірні 
поєднання по-різному сприймаються людиною, 
викликають різноманітні асоціації: можуть 
створювати почуття радості, підвищувати чи 
знижувати працездатність. Синій колір – це символ 

неба і води. Жовтий - цей колір говорить про 
потребу розкритися, уселяє надію, прагнення до 
щастя, радості, знімає стреси; колір, що символізує 
досягнення поставленої мети. Жовтий і 
золотистий кольори - сонячне світло, небесний 
вогонь, сяйво Божественної мудрості, а також 
багатство. 

(Наголошую на дотриманні правил техніки 
безпеки під час виконання роботи). 
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Х І Д   Р О Б О Т И 
Косий хрестик. Схема для вишивання. 
Учитель. Косий хрестик утворюється від 

схрещення двох діагональних стібків у квадраті 
(мал. 1). Виконують його на кількості ниток 2 х 2, 3 х 
3, 4 х 4, 5 х 5, але коли нитки основи тонші, то для 

вирівнювання розмірів хрестика їх беруть більше 
або менше. Краса цього шва залежить від точності 
та порядку накладання стібків. Шов має три 
варіанти виконання — по горизонталі, по вертикалі, 
по діагоналі. 

Шов «косий хрестик» по горизонталі має два 
способи виконання — в один хід і в два ходи. При 
виконанні хрестика в один хід одразу отримаємо 
повний хрестик, але розхід ниток при цьому в 1,6 
разів більший, ніж при виконанні хрестика в два 
ходи. 

Вимоги та особливості виконання шва «косий 
хрестик» в один хід 

    1. Щоб точно вишити узор, необхідно 
правильно лічити нитки. 

    2. Шов виконується справа наліво і відразу 
вишивається цілий хрестик. 

    3. На виворітному боці шва має бути два ряди 
паралельних горизонтальних стібків (мал. 1). 

    4. Перетяжки на виворітному боці не можуть 
бути більшими 1 см (якщо більші, то можуть 
обриватися). 

    5. Кінці ниток ховати з лицьового боку під 

загальним настилом стібків. Для цього голку з 
ниткою провести під рядом стібків на кілька 
сантиметрів, виколоти й обрізати нитку. 

    6. Вершини хрестиків, що стикаються, мають 
збігатися в одній точці. 

Послідовність виконання шва «косий хрестик » 
в один хід 

1. Закріпити нитку в т. 1 (див. мал. 1). 
2. Прокласти стібок по 

діагоналі квадрата знизу 
вгору, зліва направо та 
вколоти голку в т. 2, а 
виколоти в т. 3. Якщо 
вишивати за цифровою 
послідовністю, то пер-ший 
стібок можна записати так: 
1-2-3. 

3. Поверх першого стібка 
виконати другий діаго-
нальний стібок, так само, 
зліва направо, але тепер — 
згори вниз: 3-4-5. 
Отримаємо цілий хрестик. 

4. Далі прокласти стібки: 5-3-6, 6-1-7, 7-6-8, 8-5-9, 

9-8-10, 10-7-11... 

Мал. 1. Графічне зображення шва  
«косий хрестик»  

Мал. 2 Схема вишивки 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ВИГОТОВЛЕННЯ ПОДАРУНКОВОЇ ПРИКРАСИ ЗІ СТРІЧКИ 
З ЕЛЕМЕНТАМИ ВИШИВКИ «ХРЕСТИК» 

№ 
з/п 

Технологічна операція Зображення операції 

1 Беремо жовту стрічку шириною 4 см, довжиною 30 см, кінці 
стрічки обпалюємо запальничкою. 

 

2 До жовтої стрічки приметуємо канву швом «уперед голкою». 
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3 Кінці стрічки оздобрюємо хрестиковими швами, відповідно 
до схеми вишивки (мал.2). 

 
4 Перевіряємо якість виконання вишивальних швів, видаляємо 

канву з основи виробу. 

 

5 Проводимо волого-теплову обробку виробу. 

 
6 Стрічку складаємо у вигляді «петлі», з’єднуємо шпилькою. 

 

Виготовляємо патріотичний бантик 

7 Необхідні для виготовлення бантика стрічки синього та жов-
того кольорів 2,5, см – шириною, 12 см - довжиною, кінці об-
робляємо запальничкою, щоб не висипалися. 
Стрічку жовтого кольору шириною 2,5 см, довжиною 5 см 
перегортаємо навпіл, обгортаємо посередині бантик. 

 

8 Стрічку синього кольору перегортаємо навпіл, до наміченої 
лінії згортаємо кінець стрічки, прошиваємо голкою швом 
«уперед голкою», таку ж операцію виконуємо із жовтою стрі-
чкою. Зібрані деталі бантика збираємо в складочки, формує-
мо його. 
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МУЗЕЙНИЙ УРОК З ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА 

С. КЕБЕЦЬ 

9 На основу виробу за допомогою клейового пістолета кріпимо 
бантик. 

 
10 Із фетру вирізаємо коло діаметром 3,5 см, фіксуємо застібку 

клейовим пістолетом. 
  

 

11 Виріб готовий! 
  

 

Тема: Декоративно-ужиткове мистецтво. 
Мета: ознайомити з історичними витоками 

розвитку декоративно-ужиткового мистецтва та 
його представниками; навчити цінувати красу, 
створену руками народних умільців; виховувати 
любов до прекрасного, повагу до культурної 
спадщини народу, традицій, праці людей, 
бережливе ставлення до творів народних майстрів; 
розвивати інтерес до пізнання українського 
народного мистецтва, естетичний смак. 

Тип уроку: розширення та поглиблення знань, 
умінь, навичок. 

Форма проведення: зустріч з народними 
майстринями в шкільній світлиці. 

Обладнання: для вчителя – експонати 
шкільної світлиці, розширена виставка робіт 

місцевих народних майстрів, виставка учнівських 
робіт, аудіозапис українських народних пісень; для 
учнів-дослідників – зразки виробів декоративно-
ужиткового мистецтва (різьблення, розпису, 
вишивки, лозоплетіння, витинанки, гончарства, 
писанкарства). 

Хід уроку. 
 І.    Організаційний момент. 
(Звучать українські народні пісні.) 
ІІ.    Мотивація навчальної діяльності. 
Слово вчителя. 
Ми раді вітати в нашій шкільній світлиці, кімнаті 

народного мистецтва, усіх, хто любить наше місто, 
хто пишається тим, що народився на цій землі, усіх, 
кому дорогі прадідівські традиції нашого народу. 
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     Глухівщина – край 
давньої та багатої 
культури, де з 
покоління в покоління 
зберігалося народним 
генієм усе цінне. 
Створене, щоб прикра-
шати життя, народне 
мистецтво стало скла-
довою частиною націо-
нальної художньої 
культури, невичерп-
ним джерелом її 
розвитку. 

Учень декламує вірш «Барви мистецтва». 
А вічності дзвін знов лунав на світанку, 
Крізь тумани століть у квітучім серпанку, 
Що є на Вкраїні незмінне багатство –  
Це наше барвисте народне мистецтво. 
 
І казковим орнаментом квітне хрестик, низинка, 
Білосніжним мереживом, мов паутинка. 
І барвінкове суцвіття пророста в тім серпанку, 
В молодій чудовій святій вишиванці. 
 
А у розквіті барв з колоритом чудовим 
Народився яскравим килим народний. 
Ось, різьблена таріль, скринька та топірець –  
Шкріблякові нащадки донесли до нас. 
 
У прикрасах тонких відчувається дзвін, 
У прозорих струмках відбивається він. 
І нема цій красі ні межі, ані краю. 

В ній священна любов в низ посланні із раю. 
У нашій школі традиційними стали зустрічі з 

майстрами народної творчості. Сьогодні на нас 
чекає зустріч з талановитою майстринею міста, 
вишивальницею Гирявенко Зоєю Василівною. 
Роботи цієї жінки – це справжнє диво, яскраве, 
квітуче, що полонить фантазією, довершеністю 
(мал. 1).  

Майстриня розкаже про своє ремесло, 
родинні традиції, продемонструє свої роботи, 
одним словом, допоможе нам збагатитися 
духовно і творчо від спілкування з мистецтвом 
прекрасного.  

Для того щоб відчути і зрозуміти справжню 
цінність творів народного мистецтва, ми 
отримаємо певні знання про те, як 
народжуються ці витвори. Виникло декоративно-
ужиткове мистецтво з любові до рідного краю, і 
сьогодні воно відбивається різними 
орнаментами та веселковими барвами в 
композиціях нашої виставки. Учні класу 
отримали попереднє завдання підготувати 
повідомлення про такі види декоративно-
ужиткового мистецтва, як вишивка, ткацтво, 
розпис, писанкарство, гончарство, лозоплетіння, 
флористика, батик. На наступних уроках ми 
більш детально будемо знайомитися з цими 
видами. 

Бог дарує кожній дитині якийсь талант, але 
по-різному проявляється. Усі ми захоплюємося 
природою, прекрасним, але чи вміємо виражати 
це захоплення так, як це роблять народні 
умільці? 

Мал. 1. Вишита картина 
«Глухівчаночка»,  

автор  З. Гирявенко 

  

                  Мал. 2. Перегляд виставки з декоративно-ужиткового мистецтва 

ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь. 
Опитування. 
Які види декоративно-ужиткового мистецтва найбільш поширені на Глухівщині? 
Назвіть традиційні центри народного мистецтва в Україні. 
Розкажіть про відомих народних умільців декоративно-ужиткового мистецтва. 
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ІV.  Розширення та поглиблення знань, 
умінь, навичок 

Визначальною рисою народного мистецтва є 
спадковість багатовікових традицій. Народні 
майстри впродовж віків засвоювали секрети 
технічної майстерності, формотворення, орнамен-
тування, розвитку художніх образів, сюжетів. 
Ручний характер праці давав можливість 
імпровізувати, творити неповторне, 
випрацьовувати власний почерк. Але що б нового 
не творив майстер, у своїх пошуках він завжди 
залишався в межах художніх традицій того 
осередку, де працював. 

Наприклад, глухівська вишивка вирізняється 
своєю яскравістю, їй притаманні всі барви 
кольорового спектру. 

Про самобутність глухівської вишивки нам 
розповість.  

Розповідь майстрині-вишивальниці.  
Дівчата раніше добре дбали про свій посаг. 

Питали  потім у свекрухи: «Чи важка скриня у 
молодої?», тобто скільки напряла, наткала, 
вишивала. По цьому судилося про весь рід, не 
тільки про дівчину. І вся околиця знала, хто 
чепуруха, а хто ледащиця. Уявляєте, дівчинці 
тільки 10 років виповнилося, а вона вже посаг 
починала готувати. Особливе значення надавалося 
вишитим рушникам і серветкам-ширинкам. 
Рушників ткала й вишивала собі дівчина на всі 
випадки життя: які треба було до весілля, які - на 
квітчання оселі, які - на народження, які - на 
смерть.  

Рушники старалися ткати при повному місяцеві 
у Великі пости, щоб мати велику оберігаючу силу.  

На тих рушниках, якими в церкві зв’язували 
руки молодим, по краях були вишиті пара 
голубків, що задивилися один на одного коло 
квітки барвінку. 

А ось серветки-ширинки. Дівчата вишивали їх 
до свого весілля як подарунок гостям. А ще були 
буденні ширинки. Коли між дівчиною та парубком 
виникали почуття, вона дарувала йому ширинку, 
яка відігравала роль своєрідних заручин, бо юнак 
її свято беріг. І я вам бажаю щасливої долі, і хай 
завжди з вами поряд будуть вишивки-обереги. 

Запитання учнів до майстрині. 
Коли ви вперше захопилися вишивкою? Чи 

пам’ятаєте, що то була за вишивка? 
Скільки у вас робіт? 
Чи є у вас найулюбленіша вишивка? 
Розкажіть, будь ласка, про ваші роботи, які ви 

принесли з собою, та про ваших учнів. 
Учні дякують  за цікаву змістовну розповідь. 
Учениця декламує вірш: 
На вишиванці оживають прадавні веснянки,  
І спів чорнобривців, ромашок зітхання, 
Та промені перші калинових ранків,  
І лебедя клич про самотнє смеркання. 
 
Тож я зберігаю ту вишиванку і досі, 
Милуюсь, які чепурні ці віночки, 
Вдихну її запах, чолом притулюся, 
Гаптована ж сонцем і серцем бабусі. 
Ткацтво, як і вишивка, дуже поширений вид 

декоративно-прикладного мистецтва. Раніше не 
було в Україні жодного села, де б жінки не ткали в 
себе вдома полотно з конопляної, лляної пряжі, а 
також вовняні тканини для одягу, килими тощо.  

У нашому районі є свої традиції з виготовлення 
ткацьких виробів. У кожній хаті можна було 
побачити ткацький верстат. Та сьогодні про 
ткацтво, на жаль, рідко можна почути. Мало 
залишилося народних майстринь, золоті руки яких 
знають його таємниці. 

Повідомлення учнів-дослідників. 
Перший учень (розповідає про мистецтво 

розпису з демонстрацією зразків). Декоративний 
розпис – це символічна мова народного 
мистецтва. Розпис застосовують для прикрашення 
внутрішнього й зовнішнього вигляду приміщень, а 
також поверхні різних предметів. Яскраві за 
кольором, цікаві композиції надають предметам 
святковості, мальовничості. Традиційні види 
розпису зберігають і творчо розвивають у 
с. Петриківка Дніпропетровської області. Тутешні 
орнаменти переважно рослинні, зокрема квіткові.  

Цікаві зразки розпису трапляються на Поділлі. 
Найбільшу увагу тут приділяли розписуванню 
інтер’єру хати, зокрема світлиці. Розмальовували 
стелю, сволоки, обрамлення дверей, долівку, а 
також меблі: лави, столи, колиски. 

Розписи – це не тільки звичайна прикраса хати, 
а й своєрідна символічна мова народного 
мистецтва. 

Другий учень (розповідає про гончарство з 
демонстрацією зразків). 

Гончарство – одне з найскладніших і в той же  час 
найцікавіших народних ремесел. Успіх тут значною 
мірою залежить від знання секретів випалювання, 
адже вогонь може зіпсувати, звести нанівець 
прекрасну роботу майстра  
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Глиняний посуд, реставрований археологами, 

дозволяє скласти уявлення про те, що перший 
гончарний круг був дуже недосконалим. Його 
приводили в рух рукою. Повністю формувати 
посуд на гончарному крузі з одного шматка глини 
почали в Х ст. з появою нижнього верстата. 

Великої популярності в наш час набуло 
виготовлення полив’яного гончарного посуду, 
глечиків. Найвідоміші майстри глиняного посуду 
працюють у с. Опішня Полтавської області. 

Третій учень (розповідає про лозоплетіння з 
демонстрацією зразків). Плетіння – одне 
найдавніших ремесел. Воно виникло, як і 
кераміка, раніше, ніж обробка дерева, металу, які 
потребували відповідних знарядь праці. Лоза – 
найпоширеніший природний матеріал, який 
завдяки своїй міцності та зручності в роботі став 
основою для виготовлення різноманітних 
побутових виробів великих і малих форм. Міцні та 
гнучкі саджанці горіха використовувалися для 
плетіння огорож, лоза – кошиків, бочок, меблів. Із 
соломи виготовляли головні убори, а з рогози – 
килимки, полотна для решіток. 

Четвертий учень (розповідає про витинанку з 
демонстрацією зразків).  

Витинанка – 
один із видів 
народної 
художньої 
творчості. 
Слово 
«витинати» 
означає 
«вирізати». 

Витинанки – це 
прикраси для житла, які вирізують ножицями або 
ножем з паперу. Вони розповсюдилися в ХІХ ст. 

Витинанки прикріплювали на стіни, між 
вікнами. Ними прикрашали образи, вікна. Люди 
вірили, що чудові паперові прикраси оберігають 

їх житла від нещасть, хвороб, дарують достаток і 
щастя. 

П’ятий учень (розповідає про флористику з 
демонстрацією зразків). Зараз великої 
популярності набула флористика – аплікація з 
природних матеріалів (квітів, листя, трав). Це 
цікаве, захоплююче спілкування з природою. 
Воно розвиває творчість, художній смак. Природа 
нам дає неповторне різнобарв’я фарб і форм. Яку 
велику фантазію потрібно мати, щоб з листочків 
липи зробити осінні яблука, з тополевого пуху – 
портрет. 

Флоризм – це мистецтво комбінування сухих 
рослин для створення картин, панно. 

Шостий учень (розповідає про писанкарство з 
демонстрацією зразків).  

Наші пращури вірили, що писанка має магічну 
силу. Із тієї миті, коли на яйце наносився орнамент, 
воно не було вже простим яйцем, а ставало святою 
писанкою. Адже ці орнаменти були не просто 
малюнками, а таємничими знаками, пов’язаними з 
магічними обрядами. Шкода, що сьогодні люди вже 
розучилися «читати» писанки, адже це символ 
добра, сонця, життя. Традиційні мотиви – сорок 
клинців, безконечник, коники, олені, рибки. 

Узагальнення, систематизація знань і вмінь. 
Як декоративно-ужиткове  мистецтво розви-

вається на сучасному етапі? 
Творчість яких майстрів народного мистецтва 

вам найбільше сподобалася? 
VІ.   Підсумок уроку. 
Учитель виставляє оцінки учням-дослідникам за 

підготовлену інформацію про види декоративно-
ужиткового мистецтва, мотивуючи кожну 
оцінку. 

Заключне слово учителя. 
Ось і підійшла до кінця наша зустріч. Ми щиро 

дякуємо нашій гості за чудове спілкування. 
Хочеться, щоб ви запам’ятали сьогоднішній урок. 
Можливо, хтось з цього дня почне творити, і ваша 
творчість принесе радість людям.  

Хочеться вірити, що ви відчули, відкрили для 
себе красу кращих творів народного мистецтва, 
зрозуміли їхню щирість, величну простоту. 

VІІ.  Домашнє завдання. 
Учням – мистецтвознавцям підготувати 

інформацію про оберегові символи у вишивці, 
ткацтві, писанкарстві. 

Мал. 3. Вироби гончарства  

Мал. 4.  Писанкарство  
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БУЗОВСЬКА В.  – учитель  методист   вищої  категорії  Великочернеччинського  закладу  
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради 

ІВАХНОВА О.  – учитель     вищої   категорії,    старший   вчитель    закладу   загальної   
середньої   освіти   І-ІІІ  ступенів  № 7 м. Лебедин Сумського району  

КЕБЕЦЬ С. – учитель-методист Глухівської загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів   

№ 6  Глухівської міської ради Сумської області 

ЛОГВИНЕНКО Ю. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-

гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут  післядипломної  

педагогічної  освіти  

МАЗУРЕНКО В.  – кандидат   технічних  наук,  доцент,   доцент  кафедри  соціально-

гуманітарної освіти  КЗ  Сумський  обласний   інститут  післядиплом-

ної  педагогічної   освіти  

МІЩЕНКО Л. – методист з дошкільної освіти навчально-методичного відділу  коорди-

нації освітньої діяльності та професійного розвитку  КЗ  Сумський   

обласний інститут  післядипломної  педагогічної  освіти   

ОСТАПЕНКО О. – завідувач навчально-методичного  відділу  моніторингу  якості  освіти  

та  ЗНО КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 

ПОПОВ В. – методист з географії та економіки навчально-методичного відділу 

координації     освітньої     діяльності     та     професійного    розвитку  

КЗ   Сумський  обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти 

СВЄТЛОВА Т. – методист з математики навчально-методичного відділу 

КЗ   Сумський     

обласний     інститут післядиплмної педагогічної освіти 

СУДАРЄВА Г. – старший    викладач    кафедри    педагогіки,    спеціальної   освіти   та  

менеджменту КЗ  Сумський   обласний   інститут   післядипломної   

педагогічної   освіти  

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

спрямування навчально-методичного    

КЗ Сумський обласний інститут  

післядипломної  педагогічної освіти 

ЧЕЧЕЛЬ Л. – учитель трудового навчання та технології, вищої категорії, Кролеве-

цький ліцей №2 ім. М.О. Лукаша, Кролевецької міської ради, Сумської 

області  

НАШІ АВТОРИ 


