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ВСТУПНЕ СЛОВО
ОЛЕШКО Петро Степанович,
кандидат історичних наук, професор, директор
(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти)

Сучасний розвиток українського суспільства характеризується як
період трансформаційних процесів, що обумовлений пошуком власного
шляху розвитку та зміни цінностей.
В умовах війни в Україні, пандемії у світі важливим є симбіоз
поколінь – максимальне взаєморозуміння та співпраця, зосередження
уваги на освітній та інноваційній діяльності щодо своєчасного виявлення
обдарованості з повною реалізацією можливостей здобувачів освіти,
здатних змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати
на ринку праці, вчитися впродовж життя, бути патріотами своєї країни з
активною життєвою позицією, відповідальними за свої рішення згідно з
морально-етичними принципами.
Тому цілями освітніх інновацій має бути формування у школярів
цілісної картини світу на основі глибокої інтеграції змісту освіти;
спрямованість на успішну адаптацію дитини до постійно змінюваних
обставин життя завдяки розвитку комунікативних здібностей,
креативності та критичного мислення; інтелектуальне, фізичне та
емоційне благополуччя учнів, розвиток потреби учнів у постійному
самовдосконаленні; задоволення особистих освітніх потреб (вивчення
мов, набуття психологічних, культурологічних знань, вироблення
спеціальних умінь, комунікативних навичок, освітніх компетентностей з
інфомедійної грамотності тощо.
Відповідно і сучасний педагог – це вже не гуру-транслятор нових
знань. Це фактично наставник, який вміє організувати процес пізнання
учнів. Це ментор, до кого учень приходить сам, щоб дослідити якусь тему і
перевірити свої гіпотези. Це фасилітатор, який відповідає за групову
динаміку, який вміє цей процес зробити ефективнішим. І зрештою це
людина, яка сама розвивається, окреслює проблеми більш високого рівня і
залучає учнів у цей процес як гід, який веде за собою та показує, на що
спроможна сучасна наука.
Формування такого педагога сьогодні багато в чому залежить від
рівня інноваційної культури освітнього середовища, суспільного
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комфорту, особистого добробуту та матеріальної мотивації, впевненості в
своїх професійних можливостях.
Інновація – це умова формування нового мислення, переосмислення
існуючих теорій, сталих істин, правил та норм поведінки. Саме за
допомогою інновацій – освіта робить поступальний крок вперед,
прискорює процес розвитку і становлення людини як особистості, суб'єкта
та індивідуальності, забезпечує формування духовності в людині та її
світогляду, ціннісних орієнтацій і моральних принципів.
Фестиваль освітніх інновацій є засобом популяризації інноваційних
ідей, освітніх технологій, поширення творчих здобутків, об’єднання зусиль
науковців і практиків щодо реалізації програм та узагальнення досвіду
дослідно-експериментальної роботи, інноваційних освітніх проєктів
регіонального та всеукраїнського рівнів, обміну перспективним
педагогічним досвідом, що отримав розвиток у загальній середній освіті в
умовах Нової української школи.
На базі закладів освіти Волині впроваджуються 9 інноваційних
проєктів всеукраїнського рівня, реалізовуються 23 програми дослідноекспериментальної роботи регіонального рівня.
Волинський ІППО, виступаючи організатором та координатором
інноваційної діяльності на рівні регіону, намагається створити умови, що
сприяли б збільшенню кількості об’єктів інноваційної діяльності та
забезпечили зростання якості інноваційних продуктів.
До числа першочергових дій з управління інноваціями в системі
післядипломної освіти відносимо наступні:
– інформаційне забезпечення інноваційної діяльності;
– формування інноваційної інфраструктури;
– координація інноваційної діяльності;
– експертиза результатів інноваційної діяльності;
– впровадження результатів інноваційної діяльності.
Вважаємо, що такий організаційний механізм формування
інноваційного простору в регіоні дозволяє забезпечити впровадження
сучасних освітніх технологій, продукування нові ідеї та регулювання
інноваційних процесів в області, налаштування освітнього процесу на
динамічні зміни в навколишньому світі, на розвиток високих соціальноадаптаційних можливостей особистості. Адже головне – це розуміння, що
інновація відбувається не заради інновації, а заради розвитку кожної
дитини, здатної жити в надзвичайно глобалізованому і динамічно
змінному світі.
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НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ: ВІД СВОЄЧАСНОГО ВИЯВЛЕННЯ
ОБДАРОВАНОСТІ ДО ПОВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЖЛИВОСТЕЙ
БАБУЛА Ірина Ігорівна,
заступник директора з навчальної роботи
(Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради)

Згідно з висновками науковців, кожна людина однією з цілей свого
земного життя визначає мету максимально реалізувати власні природні
здібності. Щоб досягти цього, не достатньо лише виявити природні
здібності, а важливо перебувати в середовищі, що сприяє максимальному
їх розвитку та реалізації [1]. Сучасні наукові ліцеї, як спеціалізовані
заклади освіти, несуть велику відповідальність перед суспільством за
результати інтелектуального, творчого розвитку здобувача освіти,
підготовку дитини до подальшого саморозвитку як суб’єкта активної
життєдіяльності, що розвивається на основі високого розумового
потенціалу, як здатності до наукової діяльності.
Організація освітньої діяльності у Волинському науковому ліцеї
Волинської обласної ради ґрунтується на основоположних нормативноправових документах, які регулюють освітній процес таких закладів, серед
яких: Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,
Положення про науковий ліцей, тощо. Присвоєнню статусу наукового
ліцею сприяло визнання існуючих здобутків закладу освіти й окреслені
перспективи діяльності на майбутнє. Але свої корективи в освітній процес
внесли: спочатку карантин, встановлений через поширення на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, пізніше – запровадження на території України
воєнного
стану
відповідно
до
Указу
Президента
України
від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у
зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. В цих
умовах місія нашого закладу освіти полягала в тому, щоб продовжувати
вдосконалювати середовище, яке плекатиме й розвиватиме спеціальні
академічні таланти здобувачів освіти, адже освітня спадщина Волинського
наукового ліцею Волинської обласної ради глибоко вкорінена у вивченні
природничих, суспільно-гуманітарних наук та математики. Це було
основою нашого успіху й залишається наріжним каменем освітньої
програми ліцею. У зв’язку з умовами, в яких опинилась наша держава,
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найбільшою проблемою Волинського наукового ліцею Волинської обласної
ради було в максимально малі строки віднайти і впровадити нові підходи до
здійснення освітнього процесу, щоб в повну міру були реалізовані
можливості кожного здобувача освіти, незважаючи на воєнний стан.
Метою статті передбачено з’ясувати особливості освітнього процесу
наукового ліцею в умовах сьогодення, спрямованого на розвиток і
формування інтелектуальної обдарованості, підготовки здобувачів освіти
до наукової діяльності. Проблема обдарованості була в центрі уваги
багатьох дослідників, серед яких добре відомі В. Ананьєв, І. Волощук,
П. Гальперін, М. Гальченко, Г. Костюк, О. Кульчинська, А. Лєонтьєв,
Н. Лейтес, В. Моляко, О. Матюшкін, Л. Слободянюк та ін.
Для нас важливо зосередити увагу на освітній діяльності щодо
своєчасного виявлення обдарованості з повною реалізацією можливостей
здобувачів освіти Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради,
що розглядається як сукупність відповідним чином упорядкованих і
взаємозв’язаних компонентів, включаючи: цілі, зміст, форми, методи та
результати навчання. Виходячи з цього, перспективу роботи наукового
ліцею розглядаємо через реалізацію низки завдань, зокрема тих, що
вирішують питання:
– розширення педагогічного простору та умов для наукової
діяльності педагогів та здобувачів освіти;
– упровадження концептуальних теоретичних вимог НУШ у практику
освітнього процесу ліцею, а це принципи дитиноцентризму, особистісноорієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів, педагогіки
партнерства;
– і чи не найважливіше сьогодні – оптимізація організації і
проведення дистанційного освітнього процесу в реаліях пандемії COVID-19
та воєнного стану.
Перед Волинським науковим ліцеєм Волинської обласної ради постало
освітнє завдання щодо дистанціювання всіх учасників освітнього процесу й,
одночасно, адаптації їх до нових умов організації освітньої діяльності
закладу. Організація і проведення дистанційного освітнього процесу
(синхронно і асинхронно) в реаліях пандемії COVID-19, війни повинні були
стати безпечною і доцільною діяльністю швидкого реагування з
довгостроковими цілями розвитку. Першочерговим постало завдання –
допомогти учителям та здобувачам освіти адекватно сприйняти ситуацію,
контролювати її, пристосуватися до зовнішнього середовища, бути
активними в розробці ефективних стратегій подолання кризи.
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Минуло три роки в умовах пандемії і три місяці в умовах війни. Але у
цих непростих умовах ми дбали про емоційно-психологічний стан
учасників освітнього процесу; про оптимальне використання особистісноорієнтованого підходу до кожної дитини; про створення умов для
формування здатності ліцеїстів учитися і застосовувати свої знання для
вирішення життєво необхідних проблем. Окрім цього, сучасні тенденції
щодо наповнення змісту освіти пов’язані з новими цілями та вимогами до
спеціалізованої освіти наукового спрямування, що чітко сформульовані у
відповідному стандарті та інших нормативних документах. Мета
спеціалізованої освіти наукового спрямування покликана забезпечити
умови для формування у здобувачів освіти наукового профілю
дослідницьких умінь і компетентностей щодо здійснення діяльності
наукового спрямування за природничо-математичним, суспільногуманітарним або техніко-технологічним напрямами, передбачити
залучення учнів до розв’язування навчальних і реальних наукових задач
доступного для них рівня складності [2].
Ключове завдання освіти наукового спрямування полягає у
формуванні дослідницьких компетентностей молодої обдарованої
особистості, її підготовки до дослідницької діяльності та пропедевтичної
підготовки майбутнього науковця. Причому освітній процес розглядається
як структура, що складається з компонентів, які виконують певні функції і
мають тенденцію до змін чи удосконалення. Системо утворювальними
поняттями освітнього процесу наукового ліцею є мета навчання, учіння та
результат. Тому щоденна праця учасників освітнього процесу в умовах
сьогодення була спрямована на результативну діяльність.
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Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання у ліцеї в 2021
році показало високий рівень сформованості предметних компетенцій,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти. З 11 запропонованих
навчальних предметів на ЗНО ліцеїсти взяли участь у 8 (українська мова і
література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія,
англійська мова). Порівняльний аналіз результатів ЗНО і рейтингів у 2021
році за даними освітнього порталу Освіта.ua «Топ-200 шкіл України за
результатами ЗНО» показав, що Волинський науковий ліцей Волинської
обласної ради посів 24-е місце серед закладів освіти України з середнім
балом ЗНО – 178.5. Як свідчить аналіз 100 % випускників ліцею успішно
склали тести ЗНО, четверо ліцеїстів отримали по 200 балів. Відповідно до
рішення комітету Верховної ради України з питань освіти, науки та
інновацій (протокол від 01.11.2021 № 82) запропоновано 30 учасникам
ЗНО – 2021, які отримали більше 790 балів премію в розмірі 100 тис. грн.
За найкращий результат у ЗНО в 2021 році премію отримала і випускниця
ліцею Костюк Олена.
В рейтингу закладів освіти міста Луцька у 2021 році Волинський
науковий ліцей Волинської обласної ради за якісним показником ЗНО –
2021 року посів 1-е місце в області, займав перші позиції з усіх предметів
ЗНО, крім, англійської мови, впродовж 2019, 2020 і 2021 років ліцей посідає
перші місця з географії, біології, хімії. За результатами ЗНО 100 %
випускників поступили до ЗВО ІІІ–ІV рівнів акредитації. Результати ЗНО –
2021 підтверджують доцільність профільного навчання у ліцеї.
Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради – флагман
освітніх технологій і проєктів, забезпечує високу результативність участі
здобувачів освіти у навчально-дослідницькій, науковій, дослідницькоекспериментальній,
конструкторській,
винахідницькій,
пошуковій
діяльності. Особливістю освітнього процесу
є спрямованість на співпрацю закладу освіти
з передовими освітніми закладами Волині,
здобувачі освіти активні учасники масових
заходів всеукраїнського та міжнародного
рівнів.
Педагогічний колектив ліцею завжди
орієнтується на сучасний досвід та
досягнення
в
формуванні
бачення
багатогранності світу. Так, Корпач Назар,
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учень 11 класу, член наукового учнівського товариства «Паросток», слухач
секції електроніки та приладобудування Волинської обласної МАН
(науковий керівник – Приходько О. С., кандидат технічних наук, доцент
Луцького національного технічного університету) отримав бронзову
нагороду на Міжнародному шоу винаходів та інновацій INTARG (Польща)
яке проходить щорічно в Польщі за підтримки Міжнародної федерації
асоціацій винахідників (IFIA), Всесвітньої асоціації винахідницької
інтелектуальної власності (WIIPA),
Міністерства розвитку, праці та
технологій Польщі, а також численних
польських та міжнародних організацій.
Назар представив проєкт «Flight data
recorder for UAW», метою якого було
спроєктувати та виготовити новий
аварійний
реєстратор
параметрів
польоту
безпілотного
літального
апарату.
GENIUS
Olympiad
(Олімпіада
геніїв) – найбільший конкурс проєктів
екологічного спрямування у світі серед школярів 8–11 класів. Його
проводять з 2011 року в Сполучених Штатах Америки. Участь у фінальній
частині конкурсу бере понад 1000
школярів з 70 країн світу. Мета
глобальної олімпіади – за допомогою
науки, мистецтва, творчості, бізнесу
краще зрозуміти світові екологічні
проблеми
та
запропонувати
неординарні шляхи їх розв’язання.
Нещодавно, в умовах війни було
підбито
підсумки
фіналу
І Всеукраїнського конкурсу GENIUS
Olympiad Ukraine. Як результат – 994
зареєстровані проєкти у 7 категоріях,
811 фіналістів, 78 екоквитків та
унікальна можливість представляти
Україну на глобальному фіналі
GENIUS
Olympiad
у
США.
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Здобувачі освіти Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради
вибороли 7 медалей. Серед них золота (Мельничук Христина), 2 срібні
(Денисюк Марк та Герасим’як Юрій) та 4 бронзові (Пантєлєєв Лука,
Бачинський Назар, Орищук Станіслав та Кузьмич Анна) нагороди. Члени
журі олімпіади рекомендували проєкт Мельничук Христини, учениці
11 класу Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради
(науковий керівник – Бабула І. І.), до участі в суперфіналі GENIUS Olympiad
у США у категорії «Мистецтво» номінації «фото».
На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від
17.08.2021 № 914 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і
турнірів з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році»,
управління облдержадміністрації від 22.10.2021 № 422 «Про проведення
ІІ–ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у
2021/2022 навчальному році», від 24.12.2021 № 517 «Про організацію та
проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів у 2021/2022 навчальному році», з метою пошуку, підтримки та
розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської молоді протягом
січня-лютого 2022 року після 1 року перерви через пандемію було
проведено ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 19 предметів, в
яких взяли участь 691 учень закладів освіти Волині, з них 47 –
представники Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради.
За підсумками ІІІ етапу олімпіад переможцями стали 37 учнів 8–11 класів
ліцею (що становить 79 % від загальної кількості учасників), з яких: 7 –
показали найкращі результати, виборовши І місця, 12 – ІІ місця і 18 –
ІІІ місця.
На виконання Регіональної комплексної програми розвитку освіти
Волинської області на 2018–2022 роки, затвердженої рішенням сесії
Волинської обласної ради від 08.02.2018 № 18/8 (зі змінами), наказу
управління освіти і науки облдержадміністрації від 29.11.2021 № 473 «Про
проведення І–ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у
2021/2022 навчальному році» та з метою духовного, творчого,
інтелектуального розвитку дітей і молоді, створення умов для
формування інтелектуального потенціалу нації, виявлення і підтримки
обдарованої учнівської молоді, залучення її до науково-дослідницької та
експериментальної
роботи
протягом
грудня-лютого
2021/2022
навчального року проведено І–ІІ етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту
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науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
(далі – конкурс-захист).
Для участі у ІІ етапі конкурсу-захисту від учнів 7–11 класів закладів
освіти області надійшло 439 дослідницьких проєктів на 63 наукові секції.
Порівняльний аналіз результатів за підсумками
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
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Якісні та кількісні результати виступів здобувачів освіти
Волинського наукового ліцею свідчать про високий рівень роботи
педагогічного колективу щодо формування науково-дослідницьких
компетенцій ліцеїстів. Залучення дітей до участі в інтелектуальних
змаганнях є важливим кроком у вирішенні проблеми розкриття
обдарованості, а конкурси, олімпіади – дієвим шляхом виявлення і
реалізації можливостей юних обдарувань. Для успішної роботи із
талановитою дитиною необхідно дати їй можливість виявити себе,
повірити у свої сили, отримати задоволення від процесу навчання.
Адже тільки в такій атмосфері відбувається творче зростання ліцеїстів,
з’являється прагнення до пошуку, дослідження, успіху.
Зміст освіти наукового спрямування має бути спрямований на
підготовку обдарованого та творчого здобувача освіти, здатного до
продукування нових ідей, готовності до змін. Згідно з твердженням
Ю. Бабанського [3], компоненти мають відображати розвиток взаємодії
педагогів і учнів від постановки та прийняття цілей до їх реалізації та
конкретних результатів. Варто зауважити, що компоненти процесу
навчання: цілі, зміст, форми та методи навчання – це своєрідна єдність у
кожному конкретному циклі їх взаємодії. У дослідженнях вітчизняного
педагога, науковця В. Бондаря сформульовано такі твердження:
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– цілі освіти (навчання) визначають основні завдання;
– цілі та завдання навчання є вихідними під час визначення,
уточнення, вдосконалення змісту освіти, що впливає на коригування
завдань навчання;
– структура змісту освіти, його особливості потребують постійного
вдосконалення структури та логічності процесу навчання, який за умови
оптимального функціонування створює передумови для подальшої
модернізації й оновлення змісту освіти, що здійснюється під впливом
нових цілей освіти та завдань навчання;
– на зміст освіти й організацію процесу навчання істотно впливають
принципи навчання, які є основою для вдосконалення методів навчання,
що оновлюються у зв’язку з новими завданнями і модернізованим змістом
освіти;
– методи та форми організації навчання на певному етапі його
розвитку вимагають удосконалення змісту, коригують постановку цілей і
завдань освітнього процесу [4].
Водночас варто враховувати те, що за твердженням Ю. Гільбуха,
розумово обдарованим дітям властивою є певна сукупність характеристик,
серед яких:
– надзвичайно високий прояв пізнавальної активності та
допитливості;
– швидкість і точність виконання розумових операцій, зумовлені
стійкістю уваги та оперативної пам’яті, сформованістю навичок логічного
мислення;
– багатство активного словника, швидкість і оригінальність
вербальних (словесних) асоціацій;
– явна установка на творче виконання завдань, розвиненість
творчого мислення та уяви;
– наявність основних компонентів уміння вчитися [5].
Усе це враховується педагогами ліцею при організації освітньої
діяльності ліцеїстів, зміст навчання відповідає сучасному рівню розвитку
науки і техніки, поєднується навчальний і науковий матеріал,
забезпечуючи цілісність і єдність освітнього процесу задля розвитку
інтелектуальних здібностей обдарованих здобувачів освіти.
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Окрім того, особливість змісту освіти в науковому ліцеї визначається:
– наявністю теоретичного матеріалу відповідно до нових вимог
розвитку суспільства, аналізу історичних подій, фактів, відкриттів і
винаходів;
– відповідністю вимогам диференціації, індивідуалізації навчання,
дотримання принципу варіативності, що дає змогу використовувати
навчальний матеріал для пошукової діяльності різних форм і рівнів;
– комплексністю змісту освіти – використання навчальних матеріалів
із різних джерел (збірники, посібники, довідники, аудіо- та відеоматеріали
тощо);
– наявністю матеріалу проблемного викладу, завдань творчого
характеру, додаткових завдань на розширення знань тощо.
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Не менш важливим аспектом організації освітньої діяльності в
науковому ліцеї в умовах пандемії та воєнного стану є формування уміння
аналізувати процеси, події, явища, факти, представляти інформаційні
матеріали, систематизувати, узагальнювати, інтерпретувати отримані
результати, формулювати висновки. SELFIE – безкоштовний онлайнінструмент, який допомагає закладам освіти оцінити використання
цифрових технологій для інноваційного та більш ефективного навчання,
беручи до уваги думки вчителів, здобувачів освіти та адміністрації
закладу. З досвіду роботи можна стверджувати, що цей процес самооцінки
допомагає розпочати діалог у закладі освіти щодо потенційних напрямків
вдосконалення процесів цифровізації, адже активне впровадження
цифрових технологій, особливо в сучасних умовах передбачає переведення
освітньої діяльності з реального світу (офлайн) у світ віртуальний
(онлайн).
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У результаті проведеного анкетування, що охоплювало 176 (63,8 %)
респондентів (адміністрація, учителі, здобувачі освіти) встановлено
взаємозв’язки щодо лідерства, співпраці та взаємодії у професійних
мережах, інфраструктури та обладнання, постійного професійного росту,
практики оцінювання та цифрової компетентності здобувачів освіти.
Діаграми показують середні бали відповідей по кожній групі
користувачів для всіх тверджень (максимальний бал – 5):
За результатами опитування можна зробити висновок про
корисність та ефективність заходів підвищення кваліфікації педагогів, їх
впевненість у використанні цифрових технологій, відсоток затраченого
часу на викладання з цифровими технологіями, підхід до використання
цифрових технологій для навчання здобувачів освіти, фактори, що
стримують використання цифрових технологій (окремо виділені
позитивні та негативні щодо використання цифрових технологій вдома
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(під час дистанційного навчання)), доступ здобувачів освіти до цифрових
пристроїв поза закладом освіти тощо. Окрім того, варто зазначити, що в
ході опитування почуто думки педагогів щодо важливості розширення
змісту освіти як у інваріантній, так і варіативній частині навчального
плану, у розробленні спеціальних начальних програм, курсів, практикумів
із контекстом, орієнтованим на основи наукових знань, дослідницьку,
пошукову, експериментальну роботу тощо. Більшість учителів зазначають,
що в навчальних програмах недостатньо часу відведено на проведення
практичних видів і форм дослідницьких робіт, інших практичних занять,
що не сприяє розвитку дослідницьких компетентностей здобувачів освіти,
які передбачено вимогами Стандарту спеціалізованої освіти наукового
спрямування. Також змістове забезпечення освітньої діяльності наукового
ліцею тісно пов’язане з формами та методами навчання. Посилилася ця
проблема з переходом на постійне дистанційне навчання через затяжну
пандемію та впровадження воєнного стану.
Висновки. Наведений у цій статті досвід містить лише узагальнені
висновки й порушує деякі проблемні питання. Освітня діяльність
наукового ліцею орієнтується на рівень розвитку інтелектуальних
здібностей здобувачів освіти, враховує їхні психологічні особливості,
пріоритетність знань, передбачає варіативність у виборі рівня складності,
концентрує увагу на здібностях ліцеїстів до наукової діяльності тощо.
Причому завдання педагога полягають в тому, щоб з високою професійною
компетентністю ставитися до наповнення змісту освіти, вибору форм,
методів навчання, враховуючи зовнішні фактори. Адже це забезпечить
успішне розв’язання завдань спеціалізованої освіти наукового
спрямування та досягнення поставлених цілей, бо саме обдаровані люди
здатні зробити найбільший внесок у розвиток суспільства, а тратити
таланти даремно є недозволеною помилкою для розвитку будь-якої
країни, зокрема і для України.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
РЕСУРСІВ У СИСТЕМУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ EOIP
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ УЧНІВ БАЗОВИХ ПРЕДМЕТІВ
БАКУНЕЦЬ Оксана Анатоліївна,
вчитель початкових класів, учитель-методист
(Комунальний заклад «Луцька гімназія N 4 імені Модеста Левицького
Луцької міської ради Волинської області»)

Оновлення змісту освіти вимагає розв’язання складної проблеми: як
перетворити велику кількість знань у індивідуальне надбання кожної
дитини. За своїм інтелектуальним потенціалом діти XXI століття попереду
не на крок і навіть не на два. Невідповідність в інтелектуальному рівні
розвитку поколінь є однією з проблем сучасної школи, в якій педагогічний
склад часто не змінюється роками, а діти – учні – щороку нові, і кожен
новий набір на голову вище попереднього.
Сьогодні учні в доповнення до домашнього комп’ютера
користуються й різноманітними гаджетами: мобільними телефонами,
смартфонами, айпадами, планшетами. Вони легко поєднують реальність і
віртуальність. Інфокомунікаційна координата визначає нову соціальну
ситуацію розвитку наших дітей і підлітків: у другому тисячолітті Інтернет
стає важливим інструментом соціалізації. Українська аудиторія Інтернету
стрімко зростає. Її значну частину становить молоде покоління. Воно
відкриває для себе світ за допомогою Інтернету, нова людина в значній
мірі формується під його впливом.
Інтернет. Жити в цифровому середовищі – це «круто», тому діти і
підлітки старанно осягають ази комп’ютерної грамотності, а деякі з них
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в технічному сенсі стають досвідченими користувачами. Вони безтурботно
відчувають себе в кіберпросторі, дізнаються про нові технології та
можливості практично одночасно з їх появою. Формується нове цифрове
покоління.
І якщо раніше вчитель був практично унікальним та єдиним
джерелом знань, то зараз це далеко не так. Доступність та масовість
інформації, що надходить, відсуває значимість школи на другий план,
змушуючи учителя бути не джерелом знань, а посередником (путівником)
у їх пошуках.
Зараз дитина впевнено виступає не «молодшим» по відношенню до
старших, а рівноправним партнером у спілкуванні та у спільній діяльності.
За умов рівноправності у дитини розвивається відчуття успішності та
впевненість у власних силах. А завдання виховання сучасних дітей
повинно полягати у створенні умов для розвитку цілеспрямованості,
наполегливості, відповідальності та впевненості у собі.
Розумові операції у сучасних дітей розвиваються комплексно: діти
мислять блоками, модулями. Майже у всіх сучасних дітей обсяг
«довгострокової пам’яті» більше, а прохідність «оперативної пам’яті»
вище, що дозволяє їм сприймати та переробляти більшу кількість
інформації за вельми короткий проміжок часу. Ця здатність необхідна їм
для того, щоб в столітті високих технологій вони встигали орієнтуватися в
інформаційних потоках.
Це суттєво вплинуло на ефективність проведення уроків та
зацікавленість учнів. Станом на сьогодні, тенденція на інформатизацію
навчального процесу зберігається у вигляді застосування сучасних
електронних освітніх ресурсів (ЕОР) у освітньому процесі з майже усіх
навчальних предметів. Крім підвищення зацікавленості учнів,
використання електронних мультимедійних засобів, з яскравими
зображеннями, цікавими сюжетами у освітньому процесі значно полегшує
роботу вчителів через суттєву економію часу. Однак, використання ЕОР у
освітньому процесі початкової школи потребує:
 забезпечення належної якості ЕОР та відповідного електронного
мультимедійного обладнання;
 набуття
вчителями
необхідного
рівня
інформаційнокомунікаційної компетентності;
 розробки необхідних методичних рекомендацій щодо проведення
уроків з використанням ЕОР.
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Ефективність упровадження сучасних засобів та технологій,
використання мобільних пристроїв, хмарних технологій, «перевернутого»
чи змішаного навчання залежить від наявності якісних електронних
освітніх ресурсів, які повинні відповідати певним вимогам. Згідно з
Концепцією Нової української школи мета освітнього процесу полягає у
формуванні математичної, інформаційно-комунікаційної та інших
9 ключових компетентностей учнів, які необхідні їм для самореалізації у
сучасному суспільстві.
Електронний освітній ігровий ресурс (ЕОІР) – це системне програмне
забезпечення для вивчення конкретного предмету, яке поєднує
пізнавальну та розважальну функції, містить завдання в ігровій формі і
спрямоване на активізацію пізнавальної діяльності учнів. ЕОІР
складається з інтерфейсу, системи управління базами даних, містить
каталоги з теоретичним матеріалом та практичними завданнями, що
реалізують ігрову форму навчання.
Мета використання ЕОІР з математики для учнів початкових класів
полягає у сприянні формуванню інформаційно-цифрової компетентності, а
також збільшенню ефективності освітнього процесу, покращенню рівня
навчальних досягнень учнів. Використання ЕОР дозволяє реалізувати
умови для переходу до особистісно орієнтованого, компетентнісного та
діяльнісного підходів у навчанні, вимагає від учителів змін у методиці
навчання, стимулює педагогів до пошуку нових форм, методів та прийомів
роботи.
Зміст електронного освітнього ігрового ресурсу ТМ «Розумники»
складається з логічно обґрунтованих частин, кожна з яких розкриває
певну кількість тем. Матеріал ЕОІР поданий завершеними логічними
блоками у формі, доступній молодшим школярам. Кожна тема розкрита з
урахуванням вікових особливостей молодших школярів і містить цікаві
анімаційні теоретичну та практичну частини. Весь теоретичний матеріал
та формулювання практичних завдань мають звуковий супровід, що є
дуже важливим, оскільки не всі діти 6–7 років уміють читати. Це також
економить час уроку і дозволяє учням пройти більше завдань за
дозволений санітарними нормами проміжок часу.
Ресурс ТМ «Розумники» містить інтерактивні завдання трьох типів:
перетягни, вибери правильне, вибери правильне із заданої послідовності.
Учні можуть працювати з ЕОІР на уроці індивідуально, в групах або
фронтально (всім класом), чітко дотримуючись методичних вказівок
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вчителя. При цьому вчитель може організувати роботу таким чином, щоб
учні працювали з ресурсом незалежно один від одного, відповідно до своїх
навчальних здібностей, у власному, зручному кожному з них темпі.
Вчитель може поділити класи на групи відповідно до рівня навчальних
досягнень учнів з математики і працювати, наприклад, з більш слабкішою
за рівнем групою окремо (за традиційним підручником, у дошки чи
виконуючи завдання з посібника разом), а учням з більш високими
рівнями навчальних досягнень дозволити виконувати завдання з
використанням електронного ресурсу самостійно.
Особливості ЕОІР (ігровий характер завдань, озвучений теоретичний
матеріал та практичні завдання, можливість пройти завдання повторно та
звернутися за допомогою в разі необхідності тощо) дають можливість
використовувати його як на уроці, так і в позаурочний час.
Використання самостійної форми роботи учнів з ЕОІР під час
вивчення математики (в школі чи вдома) сприяє формуванню в них
навичок організації власної діяльності, самоконтролю та правильної
самооцінки, які важливо розвивати на початковому етапу навчання. Таким
чином, ЕОІР може бути застосованим для виконання різних функцій, в
тому числі контролюючої та самоконтролюючої. Оскільки весь матеріал
електронного ресурсу має звуковий супровід, учень може самостійно його
опрацювати на всіх етапах процесу навчання. Використання такої форми
організації навчальної діяльності молодших школярів не лише розвиває
самостійність учнів молодшої школи, а й сприяє поступовому формуванню
в них умінь і навичок самоперевірки й самоконтролю, розвитку
самоорганізації учнів, об’єднує процеси навчання й виховання, стимулює
пізнавальні потреби тощо. Отже, матеріал ресурсу можна використовувати
для проведення фронтальної та індивідуальної роботи учнів на уроках, у
позаурочний час, для індивідуальних, факультативних занять, а також для
навчання або повторення та закріплення матеріалу вдома.
На уроках математики в початковій школі вчитель поєднує різні
методи навчання в залежності від цілей, змісту навчального матеріалу,
рівня підготовки учнів тощо. Вивчення математики неможливе без
застосування на кожному уроці словесних та практичних методів
навчання. Специфіка та особливості розвитку молодших школярів
вимагають від учителя використання словесних і практичних методів на
кожному уроці з опорою на наочність на різних етапах навчальновиховного процесу, що допомагає збагатити та розширити чуттєвий досвід
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учнів, розвиває їхню спостережливість, створює умови для переходу до
абстрактного мислення.
Під час роботи з електронним ресурсом учитель застосовує різні
методи навчання. ЕОІР дає змогу вчителю використовувати пояснювальноілюстративні: словесні (аудіозапис пояснення теоретичного матеріалу),
наочні (зображення) та практичні (виконання навчально-ігрових вправ)
методи навчання, а також комбінувати їх з інструктивнорепродуктивними (застосовувати за зразком) та проблемними.
Комплексна система навчально-ігрових вправ електронного ресурсу, яка
містить аудіовізуальну інформацію, допомагає активізувати процеси
сприймання, мислення, пам’яті молодших школярів. Мультимедійність та
інтерактивність, характерні зазначеному ресурсу, призводять до участі
інших психофізіологічних механізмів під час засвоєння знань. Завдяки
цьому, учні залучають у процес сприйняття матеріалу не лише зір, а й слух,
емоції, уяву, пояснювально-ілюстративний спосіб навчання переходить до
більш ефективного – активно-пізнавального, діяльнісного способу.
Найзручніший варіант використання ЕОІР – в комплексі з
мультимедійною дошкою для демонстрації навчального матеріалу,
виконання певних завдань учнями спільно, сумісне коментування
результатів виконання вправ, що є особливо важливим на першому етапі
навчання з використанням ЕОР. Це розширює можливості вчителя,
спрощує процес контролю вчителем дій кожного з учнів, результатів
виконання завдань, а також в разі необхідності надає вчителеві
можливість допомоги та коригування дій учня
Використання електронних освітніх ігрових ресурсів стимулює і
мотивує навчально-пізнавальну діяльність. Як зазначає науковець
О. Я. Савченко, дидактична гра – це різновид гри, структурними
компонентами якої є дидактичне завдання, ігровий задум, ігровий початок,
ігрові дії, правила гри, підбиття підсумків. Дослідження показали, що на урок
з використанням ігрового ресурсу дитина йде з великим бажанням, бо гра –
це завжди саме те, що їй до вподоби. Тому використання ЕОІР на уроці є
потужним стимулом для пізнавальної діяльності молодшого школяра, а
характеристики ігрового ресурсу з казковими персонажами та цікавими
сюжетами стимулюють дослідницьку активність дитини. Все це разом
обумовлює суттєвий вплив використання ЕОІР на ефективність навчання
математики та усього освітнього процесу взагалі.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ
В ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
БОГОНОС Мирослава Анатоліївна,
вчитель мистецтва та етики
(Комунальний заклад «Луцька гімназія N 4 імені Модеста Левицького
Луцької міської ради Волинської області»)

Сьогодні ми спостерігаємо, як медіасвіт стрімко змінюється.
Збільшується вплив медіа на формування світогляду кожної особистості.
Якщо теорема Піфагора є незмінною кілька століть, то сучасність ставить
перед нами нові задачі, тому виклики и труднощі весь час нові.
Медіа проникає в різні суспільні сфери, спонукає нас до постіиного
розвитку і вимагає бути грамотними. Сучасні діти зростають в умовах
інформаціиного простору і мають можливість отримати будь-яку
інформацію, навіть не виходячи з дому. А у світі, яким керує інформація,
дитина мусить уміти її критично оцінювати, знати, яким джерелам можна
довіряти, розуміти, що таке феикові новини та як захиститися від
маніпуляціи. Бути медіаграмотним – це круто, адже в наш час, коли учні не
уявляють своє життя без інтернету чи телебачення, то завдання вчителя –
навчити їх критично ставитися до інформації та перевіряти її.
Автор статті є учасником проєкту IREX «Вивчаи та розрізняи: інфомедіина грамотність», якии реалізується Радою міжнародних наукових
досліджень та обмінів за підтримки Посольства Сполучених Штатів
Америки та Посольства Великої Британії в Україні, у партнерстві з
Міністерством освіти і науки України та Академією української преси.
Основне завдання проєкту полягає у створенні ефективної сталої моделі
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інтеграції навичок критичного сприиняття інформації в навчальнии
процес загальної середньої освіти.
З огляду на потребу учнів навчатися задля можливостеи
адаптуватися до різних соціальних змін, задоволення особистих освітніх
потреб (вивчення мов, набуття психологічних, культурологічних знань,
вироблення спеціальних умінь, комунікативних навичок тощо), важливою
складовою є розвиток в учнів освітніх компетентностеи з інфомедіиної
грамотності.
1. Медіаграмотність:
– розуміння, як працюють медіа: власники, журналістські стандарти,
редакціина політика;
– уміння визначати жанри журналістських повідомлень;
– розуміння понять цензури, самоцензури;
– уміння аналізувати рекламу, розрізняти її типи (соціальна,
комерціина, піар, контекстна реклама тощо).
2. Критичне мислення:
– уміння ставити питання;
– уміння оцінювати та інтерпретувати події;
– уміння проводити паралелі з теперішнім часом;
– уміння аналізувати.
3. Соціальна толерантність:
– уміння ідентифікувати мову ворожнечі та протидіяти їи;
– уміння ідентифікувати стереотипи та дискримінацію і протидіяти їм;
– навички етичного спілкування.
4. Стіикість до впливів, фактчекінг:
– уміння ідентифікувати прояви пропаганди;
– уміння ідентифікувати ботів і тролів;
– уміння ідентифікувати феики и інструменти маніпуляції;
– базові навички емоціиного інтелекту (ідентифікувати вплив медіа
на наші емоції).
5. Інформаціина грамотність:
– уміння ефективно шукати інформацію;
– розуміння авторського права, вміння вирізняти плагіат;
– уміння відрізняти факти від суджень;
– уміння систематизувати інформацію, висувати гіпотези та
оцінювати альтернативи.
6. Візуальна грамотність:
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– уміння аналізувати фото, символи, постери, інфографіку, інші
візуальні ряди.
7. Цифрова безпека:
– менеджмент приватності, розуміння цифрового сліду;
– навички з особистої кібербезпеки (протидія онлаин-шахраиству,
шкідливим програмам);
– уміння запобігати ризикам у комунікації (протидія кібербулінгу,
грумінгу).
8. Інноваціиність, розвиток креативності:
– уміння використовувати медіа для соціального блага.
Джерела: [2].
Усі перелічені компетентності однаково важливі и взаємопов’язані.
Спільними їх ознаками є:
– поліфункціональність (дозволяють вирішувати широкии спектр
особистісно та соціально значущих проблем);
– міждисциплінарність (застосовуються не тільки в освітньовиховному процесі, але и у позанавчальніи діяльності, у сім’ї тощо);
– багатокомпонентність; спрямованість на розвиток критичного
мислення, рефлексії, визначення власної позиції, поєднання особистісного
і соціального; ситуативність виявлення. Для забезпечення розвитку даних
компетентностеи можна використати такі шляхи.
Формування компетентностей:
Шлях 1. Основи критичного мислення (обґрунтувати свою позицію,
уміти ставити питання, адже коли ставиться питання, ми в активніи
позиції, а не в пасивніи, у людини є певнии дослідницькии підхід і
мотивація, тоді на неї впливати набагато важче).
Шлях 2. Аналіз медіаповідомлень (аналіз повідомлень, заголовків,
інтерпретація прямої мови тощо).
Шлях 3. Робота з токсичним контентом (аналіз прикладів
дезінформації, феиків та нетолерантної лексики, уміння ідентифікувати
пропаганду, боти і тролі, розпізнавати вплив на наші емоції, уміння
запобігати ризикам у комунікації).
Шлях 4. Ідентифікація власних стереотипів (розуміння поняття
стереотипу, уміння ідентифікувати стереотипи та дискримінацію, навички
етичного спілкування).
Шлях 5. Візуальні джерела та візуалізація (уміння аналізувати/
читати образи та символи візуального тексту, уміти працювати
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з фотографією, карикатурою, плакатом, фільмом як із джерелом
інформації; здатність працювати з інфографікою; уміння аналізувати та
верифікувати фотопідробки, виявляти маніпулятивні ефекти).
Шлях 6. Пошук і перевірка інформації (уміння ефективно шукати
інформацію, знання алгоритму пошуку в інтернеті за ключовими словами,
використання символів та хештегів; уміння шукати та працювати з
джерелами та першоджерелами; визнання авторського права; уміння
систематизувати інформацію; перевірка тексту, фото, відео).
Шлях 7. Проведення паралелеи між процесами чи явищами в предметі
і міжмедіиними, інформаціиними процесами (уміння систематизувати
інформацію, висувати гіпотези та оцінювати альтернативи; розуміти, як
працюють медіа: власники, журналістські стандарти, редакціина політика;
уміння проводити паралелі з теперішнім часом).
Шлях 8. Створення власних медіа повідомлень / медіапродуктів
(уміння ефективно шукати інформацію, відрізняти факти від суджень,
утілювати ідеї завдяки онлаин-інструментам, навички з особистої
кібербезпеки, розуміння понять цензури та самоцензури).
Шлях 9. Робота з текстом про медіа для аналізу (вміння ставити
питання, відрізняти факти від суджень, обґрунтовувати власну позицію,
систематизувати інформацію, висувати гіпотези та оцінювати
альтернативи).
Важливою складовою медіаосвіти, у тому числі на уроках мистецтва,
є аналіз писемних, візуальних, аудіо та аудіовізуальних джерел. При цьому
здобувачі освіти мають бути ознаиомлені з правилами критичного
мислення та пам’ятати про необхідність їх дотримання. Серед цих правил –
уникнення стереотипів, критичне сприиняття інформації, відокремлення
фактів від оціночних суджень і припущень, розрізнення маніпуляції і
пропаганди тощо . Ефективними у контексті розвитку медіаграмотності є
інтерактивні форми і методи, які створюють умови для активного
залучення до діяльності кожного учня: бесіда, дискусія, аналіз
повідомлень, «барометр», «мікрофон», «ажурна пилка» тощо. Важливим є
порівняльнии аналіз джерел,статеи та наукової літератури, які містять
протилежні точки зору на певну проблему. Так, під час вправи
«Перевіряємо достовірність інформації на прикладі статті про Миколу
Реріха». Вчитель після подання інформації пропонує учням ознаиомитися з
матеріалом саиту Zahid.net.https//zaxid.net/z muzeyu gorlivki znikla
kolektsiya rerixa n1390794 (дата публікації 5 травня 2016). У ньому
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повідомляється, що з музею Горлівки зникла колекція Реріха. Перед
практичною частиною вчитель розповідає про зв’язки Реріха з Україною,
демонструє наивідоміші полотна митця. Потім учням пропонується
проаналізувати достовірність викладу матеріалу. Якщо таке завдання у
класі виконується вперше, вчителю необхідно детальніше зупинитися на
поняттях факту и судження; якщо учні вже звикли до такого типу завдань,
можна сконцентруватися на тому, чому процитовані джерела є
ненадіиними (здіиснити додатковии пошук в інтернеті). Мета цієї вправи –
доповнити знання учнів про українські колекції творів світових геніїв
модернізму; формувати в школярів навички перевірки джерел інформації,
а також розвивати навички з інфомедіиної грамотності; критично
аналізувати джерела у журналістських матеріалах; аналізувати заголовки
на предмет відповідності змісту матеріалу. При цьому використовуємо
запитання:
– Чи переконливо, на вашу думку, виглядає текст?
– Що спонукає читача повірити автору?
– Чи з надіиних джерел взято аргументи?
– Чи можемо ми їх перевірити?
– Чи є аргументи з цих джерел доречними?
– Чи підтверджують вони саме заявлену тезу «З музею Горлівки
зникла колекція Реріха»?
Під час виконання цього завдання з’ясовуємо, що:
• частина джерел (лист Міжнародного центру Реріхів до президента
України та звернення Міністерства культури України) є надіиними, бо їх
можна перевірити – знаити в інших офіціиних джерелах. Однак
безпосередньо вони не підтверджують викрадення картин;
• джерела із соціальних мереж є неназваними и не мають
підтвердження. Це чутки, причому панічного характеру, до того ж
однобокі, тільки такі, в яких ідеться про имовірне викрадення;
• публікація під «Вчасно», на яку посилається «Zahid.net», цілком
базується на чутках і припущеннях із соціальних мереж, а в інтерв’ю
Володимира Малікова міститься цікава історія життя и діяльності
працівника музею, але щодо колекції Реріха сказано лише, що «доля
колекції невідома» Володимиру;
• інформація наприкінці (про те, що ватажок самопроголошеної
«ЛНР» Ігор Плотницькии передав «Ермітажу» експонати з історичного
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музею в Луганську) підштовхує читача до аналітичного висновку щодо
картин Реріха, однак вона не може бути підтвердженням;
• єдиним підтвердженим фактом, а отже, переконливим аргументом
є вказівка на обов’язкову умову, висунуту колекціонером Мухіним, якии
подарував колекцію робіт Миколи Реріха Горлівському музею в 1958 році:
вимогу експонувати цю колекцію постіино. Цю вимогу не дотримано зараз
у Горлівці, про що свідчать фото з музею та заяви нинішнього керівництва
закладу про те, що картини перебувають у спецфондах.
Отже, проаналізувавши таким чином інформацію, отриману з
доступних джерел, учні змушені зробити висновок, що заголовок не
відповідає фактам, наведеним у тексті. Крім того, на підставі отриманих
відомостеи ми не можемо дізнатися про реальнии стан речеи і
стверджувати, що картини вкрадено. До фактів, використаних у статті,
можемо віднести лише такі:
• понад півстоліття в музеї Горлівки зберігалася наибільша в Україні
колекція картин і графічних робіт Миколи Реріха;
• обов’язковою умовою зберігання цієї колекції була присутність
картин у постіиніи експозиції, але з 2014 року вони не експонуються;
• працівники музею стверджують, що картини Реріха у сховищі, але
підтверджень цьому немає;
• наявність заяви Міністерства культури України и листа
Міжнародного центру Реріхів, у яких висловлюється стурбованість станом
колекції и умовами її зберігання;
• передача експонатів Луганського історичного музею до
«Ермітажу».
Пропонуємо учням зробити висновок щодо різниці між фактами и
судженнями. Фактами ми можемо вважати тільки те, що зафіксовано і що
можна перевірити з декількох джерел. Судження, оцінки, коментарі мають
бути чітко відокремлені від фактів і не повинні їм передувати (наприклад,
у заголовку), не повинні бути нав’язаними читачеві, тиснути на иого
емоції. Журналістськии стандарт достовірності передбачає отримання
інформації не менш, ніж із двох, не залежних одне від іншого джерел.
Обов’язковим є посилання на них, щоб цю інформацію можна було
перевірити. Варто наголосити, що інформацію щодо конфліктних ситуаціи
слід перевіряти ще ретельніше, бо поширення неперевіреної інформації
призводить до панічних настроїв і діи чи може бути використане
опонентами для звинувачення в поширенні феиків. Таким чином,
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враховуючи значне зростання обсягів інформації та форм її поширення,
потрібно створювати стіике до дезінформації суспільство. Необхідні
навички критичного мислення допоможуть особистості успішно
впоратися з декодуванням інформаціиних потоків. І якщо ці навички
закладемо ще у школі, то в маибутньому це буде потужна вакцина проти
дезінформації.
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AGILE – СТИЛЬ РОБОТИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
БУДЦЕВА Алла Ярославівна,
вчитель початкових класів, учитель-методист
(Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького
Луцької міської ради Волинської області»)

Тривалий час серед ключових навичок – професійні (hard), цифрові
(digital), надпрофесійні, наскрізні (soft) – домінували саме професійні
(hardskills). Проте вчені Гарварду і Стенфорда обґрунтували, що 75–85 %
професійного успіху залежить саме від наскрізних і тільки 25–15 % – від
професійних. Міжнародні експерти пророкують, що 35 % ключових
затребуваних компетенцій зміниться відповідно до суспільних і освітніх
викликів, запитів замовників освітніх послуг.
Професійні (hardskills – тверді навички) – це універсальні навички,
які будуть потрібні фахівцеві: педагогічні, управлінські, дослідницькі,
лінгвістичні, технічні тощо.
Цифрові (digital & dataskills) включають здатність до пошуку,
збирання й опрацювання інформації, критичного та систематичного її
використання; уміння користуватись інструментами для переробки,
презентації та розуміння комплексної інформації та бути здатними
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отримати
доступ
для
допомоги в критичному
мисленні, творчості та
інноваціях; знаходити й
користуватися послугами
Інтернет-служб.
Надпрофесійні,
наскрізні
(softskills
–
гнучкі
навички),
що
передбачають постановку
цілей, лідерство, мотивацію,
емоційний
інтелект,
комунікацію,
прийняття
конфліктами, критичне мислення,

рішень, планування, управління
креативність, опірність стресам тощо.
Видозмінюється соціальна й професійна місія педагога в контексті
європейського професіоналізму із збереженням кращих ментальних
українських характеристик. Для педагога НУШ важливо оволодіти
навичками управління знаннями, тобто навичками отримання знань, їх
створення, організації і ціннісного використання. На сьогодні компетентна
дія без компетентного знання неможлива.
Освіта перетворюється на безперервну систему підготовки
когнітивних працівників (англ. knowledge workers), які працюють зі
знаннями та інформаційними потоками та вміють ціннісно їх
використовувати для якісного виконання нових професійних ролей і
функцій. Професійний розвиток педагога передбачає його безперервний
саморозвиток і самореалізацію як актуальних соціально-культурних
пріоритетів і смислів.
У Законі України «Про освіту» безперервний професійний розвиток
визначено як безперервний процес навчання та вдосконалення
професійних компетентностей фахівців після здобуття вищої та/або
післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю підтримувати або
покращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього
періоду його професійної діяльності (Ст. 18. Освіта дорослих).
Безперервна освіта:
– системно організований процес освіти протягом трудового життя
людини (нормативні розпорядження, нові професійні вимоги, ринок праці);
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– цілеспрямований процес оволодіння людиною професійними й
іншими знаннями, що дозволяють залишатися творчо активним протягом
усього життя;
– безперервний глобальний процес накопичення, збереження і
приросту людьми буденних і наукових знань протягом історії людства.
Пʼять навичок, які повинен мати вчитель майбутнього:
1. Глибоке знання предмета.
2. Уміння бути посередником, фасилітатором – навичка,
визначена в освітніх системах багатьох розвинених країн (заохочення
молоді до освіти, а й для розвитку навичок, які зроблять учнів/студентів
успішними працівниками в майбутньому).
3. Розвинені суспільні навички, навички роботи з людьми, такі,
як комунікація і співпраця, зокрема здатність працювати в команді;
приймати рішення та вирішувати проблеми; ефективно спілкуватися з
іншими співробітниками та з людьми, що не належать до персоналу
організації тощо;
4. Зовнішній фокус (акцент на навчанні поза межами класної
кімнати; застосування вивченого матеріалу в реальних життєвих
ситуаціях);
5. Аналіз даних з метою перевірки та покращення ефективності
своєї діяльності, надаючи кращі та більш розгорнуті дані, із чим в учнів
виникають труднощі, і допомогти їм втілити свій потенціал.
Суспільство
бачить
педагога
Нової
української
школи
компетентним, умотивованим, кваліфікованим, який має академічну
свободу й розвивається професійно впродовж життя, самостійно й творчо
здобуває інформацію, організовує дитиноцентрований освітній процес із
максимальним наближенням навчання і виховання конкретної дитини до її
сенситивних періодів розвитку, сутності, здібностей, можливостей,
потреб, запитів, настанов і життєвих планів. Функція педагога НУШ
полягає в його вмінні організувати компетентнісне навчання (не знання
заради знань, а вміння їх застосовувати в реальному житті, не що ти знаєш –
а як ти цим умієш користуватися), забезпечити внутрішньопредметну й
міжпредметну інтегрованість змісту на основі ключових компетентностей
тощо.
Одним із основних напрямів реформування освіти відповідно до
Концепції «Нова українська школа» є «наскрізне застосування
інформаційних технологій в освітньому процесі та управлінні
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закладами освіти і системою освіти», який «має стати
інструментом забезпечення успіху Нової школи». Формування
інформаційно-цифрових компетентностей передбачає «впевнене, а
водночас, критичне застосування електронних освітніх ресурсів для
створення, пошуку, опрацьовування, обміну інформацією».
Зростають і вимоги до особистості сучасного вчителя. Педагогічний
працівник ХХІ століття повинен вільно володіти сучасними технологіями
та використовувати їх у своїй професійній діяльності, тим самим
забезпечувати
ефективність
навчально-виховного
процесу.
Першочерговою вимогою до підготовки сучасних освітян має бути
високий рівень сформованості їх цифрової компетентності.
У Концепції НУШ зазначається, що інформаційна-цифрова
компетентність – це впевнене, та водночас критичне застосування
інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки,
обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному
спілкуванні; інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування,
алгоритмічне мислення; розуміння етики роботи з інформацією
(авторське право, інтелектуальна власність тощо). Для вчителя
інформаційно-цифрова компетентність надає можливість аналізувати та
керувати освітнім процесом за допомогою використання всієї сукупності і
різноманітності комп’ютерних засобів і технологій.

Важливо створити освітній простір нового покоління – навчальне
середовище з педагогічно виваженими електронними освітніми
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ресурсами. У такому середовищі у дітей формуються якості та вміння, які
необхідні людині ХХІ століття – медіаграмотність, уміння працювати з
інформацією та критично оцінювати її, здатність до розв’язання творчих
завдань, навички комп’ютерної культури.
Навчальним контентом від
видавництва «Розумники» є
педагогічні ігри – захоплюючі
навчальні
програми,
які
дозволяють дітям у цікавій
ігровій формі отримати глибокі
знання з предметів шкільної
програми. Простота та доступність
управління дозволяють школярам
самостійно працювати з програмами,
у яких вдало поєднуються традиційні та інноваційні технології навчання.
Зміст електронного освітнього ігрового ресурсу складається з
логічно обґрунтованих частин, кожна з яких розкриває певну кількість
тем. Матеріал ЕОІР поданий завершеними логічними блоками у формі,
доступній молодшим школярам. Кожна тема розкрита з урахуванням
вікових особливостей молодших школярів і містить цікаві анімаційні
теоретичну та практичну частини. Весь теоретичний матеріал та
формулювання практичних завдань мають звуковий супровід, що є дуже
важливим, оскільки не всі діти 6–7 років уміють читати.
В концепції НУШ, а також в новому державному стандарті освіти
враховані актуальні потреби в співробітниках нового типу, і програма
дослідницької та проєктної діяльності учнів входить в обов’язкову частину
основної програми ряду предметів. І тому цілком закономірно, що
реалізовувати цю проєктну частину необхідно також за допомогою
найсучасніших методів управління. Які ж методи має застосовувати
сучасний вчитель НУШ, щоб його діяльність була успішною? На мою
думку: безперервна освіта, самоосвіта, створення гнучкого
освітнього середовища через Agile-підхід, важливими компонентами
якого є дизайн мислення та тайм-менеджмент.
На сьогоднішній день таким методом є Agile-підхід (перекладається
як гнучкий, моторний, кмітливий).
З’явився він у високотехнологічних компаніях з розробки
програмного забезпечення, але принципи Agile все більше поширюються
на різні сфери діяльності – і в системі освіти.
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Дизайн-мислення – творчий спосіб мислення, націлений на
створення нестандартних рішень та інновацій.
Складові дизайн-мислення: творчий підхід, вміння ставити запитання
та працювати в команді, зацікавленість, оптимізм, орієнтація на людей.
Головне завдання дизайн-мислителів
Генерувати нові рішення та знаходити креативні способи якісно
забезпечити потреби іншої людини, компанії, освітніх інституцій та
суспільства в цілому.
Вибір учнями шляхів розв’язання певних груп творчих завдань, а також
результат їх виконання, характеризує відповідні рівні розвитку їх
креативного мислення, креативної уяви. Таким чином, перехід на новий
рівень розвитку креативних здібностей молодших школярів відбувається в
процесі накопичення кожним учнем досвіду творчої діяльності під час
розв’язання навчальних задач. Для розвитку креативної особистості
необхідно надавати можливість учням молодшого шкільного віку самостійно
знаходити шляхи вирішення завдань, а не вирішувати за них. Творче
мислення починає працювати в кожної і будь-якої нормальної людини, коли
саме життя, практика наражають її на якісь труднощі, перепони, що
виступають у вигляді більш чи менш складних задач, які збуджують їх розум,
примушують мислити, шукати і знаходити відповідні рішення.
Метод «Шість капелюхів» – це психологічна рольова гра.
Мета: Розглянути одну і ту ж проблемну ситуацію з шести
незалежних одна від одної точок зору. Це дозволяє сформувати найбільш
повне уявлення про предмет дискусії та на логічному й емоційному рівнях
оцінити переваги і недоліки.
«Приміряючи» шість незалежних типів мислення у процесі вирішення
практичних завдань можна з легкістю подолати три головні проблеми:
 Зайві емоції. Оцінка певної ситуації з різних точок зору сприяє
тому, що ми приймаємо рішення, здійснивши комплексний аналіз у шести
незалежних площинах.
 Розгубленість. Багаторівневе завдання підвищеної складності
може викликати почуття невпевненості у власних силах. Концепція
паралельного мислення дозволяє підійти до вирішення завдання
систематично, зібравши факти та оцінивши всі «за» і «проти».
 Непослідовність. Використання
такого
прийому
дозволяє
структурувати весь масив інформації за окремими ознаками, тобто
вирішити проблемне питання з використанням системного підходу і при
цьому залишає місце для творчості.
37

Що символізує колір кожного з шести «капелюхів».
Капелюх певного кольору передбачає включення відповідного
режиму мислення, якому має слідувати учень чи команда в момент
аргументації своєї позиції у процесі дискусійної гри:
Білий – фокусування уваги на інформації (аналіз відомих фактів та
цифр, а також оцінка того, яких відомостей не вистачає та з яких джерел їх
можна отримати).
Жовтий – дослідження можливих успіхів, пошук переваг та
оптимістичний прогноз події/ідеї/ситуації, яка розглядається.
Чорний – оцінка ситуації з точки зору наявності недоліків, ризиків та
загроз її розвитку.
Червоний – увага до емоцій, відчуттів та інтуїції. Не вдаючись у
подробиці та міркування, на цьому етапі висловлюються всі інтуїтивні
здогадки.
Зелений – пошук альтернатив, генерація ідей, модифікація вже
наявних напрацювань.
Синій – управління процесом дискусії, підбиття підсумків і
обговорення користі та ефективності методу в конкретних умовах.
«Тайм-менеджмент» в буквальному перекладі з англійської означає
«управління часом». Але керувати часом не можна, так як його не можна
зупинити або змусити рухатися в потрібному напрямку. Людина може
тільки раціонально і продуктивно використовувати час. Під
продуктивністю мається на увазі не процес, а результат, і основний секрет
особистої ефективності полягає в правильному плануванні і розподілі
часу. Тому найбільш точним визначенням тайм-менеджменту, що
відображає всі його сторони, є ефективне планування часу для досягнення
поставлених цілей, грамотний розподіл часових ресурсів, розстановка
пріоритетів у вирішенні завдань і контроль виконання запланованого.
В основі тайм-менеджменту лежать чотири принципи. Перший
принцип полягає в правильному покладання цілей, тобто мета повинна
бути реальною, конкретною, вимірної і мати кінцевий термін реалізації.
Другий принцип – це вміння розставити пріоритети. Третій принцип
стверджує необхідність володіння інструментами планування і вибору
цих інструментів адекватно реалізованої задачі. Реалізація четвертого
принципу залежить від рівня сформованості ™ навичок таймменеджменту, які в свою чергу проявляються в розвиненому почутті часу і
високої продуктивності.
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Для розстановки пріоритетів поставлених завдань можна
використовувати метод АБВГД. Кожній задачі в списку справ
присвоюється пріоритет її виконання і нумерується відповідною буквою.
Наприклад, завдання «А» позначає найважливіше і термінова справа з
найсерйознішими наслідками в разі невиконання і так далі але змістом.
Суть цього методу полягає в тому, щоб не братися за завдання «Б», поки не
виконана «А», а за «В» – поки не вирішена задача «Б» і т. д. Буква «Д»
означає «Геть!». Тобто, справа, якій привласнена літера «Д», не
виконується. Цей метод раціоналізує і жорстко регламентує дії субʼєкта,
тому він підходить для відповідних умов діяльності і певних особистісних
характеристик виконавця.
Метод тайм-менеджменту, який носить імʼя одного з американських
президентів і називається принципом (вікном) Ейзенхауера, полягає в
поділі всіх справ на чотири групи. По суті цей метод розставляє пріоритети
завдань. Кожній справі присвоюється формулювання пріоритетності, і
поставлена задача вирішується відповідним чином.
Чотири групи справ відповідно до принципу Ейзенхауера
ТЕРМІНОВІ І ВАЖЛИВІ

ВАЖЛИВІ, АЛЕ НЕ ТЕРМІНОВІ

ТЕРМІНОВІ, АЛЕ НЕ ВАЖЛИВІ

НЕ ТЕРМІНОВІ І НЕ ВАЖЛИВІ

«Долоня компетентностей» – це простий і зручний метод щоденного
підсумкового
тайм-менеджмент
(ТМ)-контролю,
контролю
за
результатами професійного розвитку, зокрема здобутих під час навчання
знань, сформованих умінь, навичок, особистих якостей, набутих у процесі
навчання або виконання певних професійних завдань.
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Запропонований метод є мнемотехнікою, в якій за кожним із пальців
руки закріплений один із контрольованих складників ключових
компетентностей, параметрів якості досягнення професійної мети.
Подивіться на долоню правої руки, від мізинця до великого
пальця. За першими літерами назв п’яти пальців проаналізуйте п’ять
складників компетентностей, зокрема:
(знання (knowledge) + навички (skills) + досвід (experience) +
цінності (values) + нетворкінг (networking), участь у мережах,
комунікативні навички + мотивація (motivation) + навички навчатися
(skills to learn).
П’ять пальців – п’ять узагальнювальних запитань – п’ять складників
компетентностей – п’ять параметрів нашої уваги. Систематичне
практичне застосування методу сприяє безперервному професійному
саморозвитку і самовдосконаленню.
М (мізинець) – знання, думки, професійна інформація.
Що нового я сьогодні дізнався(лась)? Які нові знання здобув(ла)? Яка
професійна інформація для мене стала професійно корисною? Як я можу її
використати у власній професійній діяльності? У чому зросла моя
професійна компетентність? Як підвищився рівень фахової майстерності?
Б (безіменний) – професійні навички, близькість до професійної
мети.
Які оперативні завдання, що наближають мене до досягнення
важливих цілей (довгострокових стратегічних), я сьогодні виконав(ла)?
І навпаки, досягнення яких цілей було недостатнім, неуспішним?
С (середній) – компетентнісний досвід (соціальний, професійний,
особистісний).
Який досвід я сьогодні набув(ла)? Чи був цей досвід позитивним для
мене? Які справи (завдання) були особливо цікавими? Що було зроблено
добре? Які висновки зробив(ла) для себе, аналізуючи власні помилки?
У (вказівний) – цінності.
Які професійні цінності я сповідую у своїй діяльності? Які засоби й
способи впливу на дитину використовую?
В (великий) – нетворкінг, освітня послуга, допомога, співпраця,
комунікація.
Які досягнення у сфері професійного спілкування і людських взаємин
були сьогодні? Кому я допоміг(ла), кому надав(ла) освітню послугу, із ким
знайшов(ла) спільну мову, із ким разом добре працював(ла)?
Чи познайомився(лась) я із новими людьми? Чи покращились мої
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взаємини із колегами, знайомими? Із ким співпраця була невдалою і в силу
яких причин?
Коли ви проаналізували всі пʼять пальців, стисніть
руку в кулак.
Кулак (К) – це концентрація на професійній
меті. Якою була мета сьогоднішнього дня? Що я
зробив(ла) за день для досягнення поставленої мети?
Чи став(ла) ближче до досягнення своїх цілей?
Що заважало? На які завдання я витратив(ла) найбільше енергії, фізичних
сил? Що дозволило відпочити, відновити сили? Чи оптимально я
розпоряджався(лась) своїми індивідуальними енергетичними ресурсами
впродовж дня? Яка одна, найважливіша професійна подія сьогоднішнього
дня?
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ
СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ
ВІТЮК Валентина Василівна,
кандидат педагогічних наук, доцент,
заступник директора з науково-методичної та навчальної діяльності
(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти)

В умовах реформування освітньої галузі України особливо
актуальним є питання розвитку особистості. Метою освіти є різнобічний
розвиток особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна
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до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має
прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до
свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та
громадянської активності. У формуванні означених важливих якостей,
розвитку та виховання особистості громадянина сучасної демократичної
держави важливе місце займає середовище – все те, що оточує дитину від
народження, починаючи з сім’ї, шкільного оточення і завершуючи
середовищем соціальним, у якому створюються умови для її розвитку і
виховання.
Реформування освіти передбачає створення умов для особистісного
розвитку та самореалізації педагогів та учнів, тому на часі перегляд
традиційних уявлень про роль педагога, реалізація особистісноорієнтованої моделі навчання, пошук ефективних шляхів розвиту
особистості. Одне із найважливіших завдань сучасного закладу освіти –
сформувати в учня вміння самостійно здобувати знання та вчитися.
Його неможливо ефективно розв’язати без розуміння вчителем навчальної
діяльності як особливого виду діяльності учнів, без впровадження
компетентнісної освіти. В цих умовах система освіти має потребу в
підвищенні професійної компетентності та професійного розвитку
сучасного педагога, одним із шляхів забезпечення якого є впровадження
інноваційних технологій навчання дорослої людини.
Традиційний зміст навчання і виховання на сучасному етапі вступає
в протиріччя з новими завданнями, умовами роботи закладу освіти і
потребами суспільства. У зв’язку із цим виникає необхідність активно
включитись у перебудову діяльності закладу освіти, в пошук нових,
найбільш суттєвих, аргументів щодо оновлення тих ділянок роботи, які в
свій час цілком себе виправдали внаслідок високого рівня ефективності та
результативності в роботі, досягти якого може лише педагог, який є
високопрофесійним, прагне розвиватися і самовдосконалюватися.
Виходячи із цього, готовність до змін – важливий крок до професійного
успіху педагога.
В Концепції Нової української школи запропоновано такі напрями змін:
– новий зміст, орієнтований на формування ключових
компетентностей для життя;
– педагогіка партнерства, що ґрунтується на відносинах
взаємоповаги між всіма учасниками освітнього процесу;
– умотивований вчитель, який має необхідні кваліфікації та стимули,
щоби стати лідером змін;
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– орієнтація на неповторність особистості й індивідуальний підхід до
задоволення потреб кожного(ї) учня(ениці);
– виховання на цінностях як інтегральна складова освітнього процесу;
– зміна структури середньої школи задля розширення доступу дітей
шкільного віку до якісної освіти, а також підвищення ефективності
використання фінансових ресурсів, що спрямовуються на освіту;
– автономія школи, що утверджується пліч-о-пліч з моніторингом
якості освітніх послуг, що надаються кожним закладом освіти;
– обсяги фінансування, достатні для забезпечення рівного доступу до
якісної освіти всім учням, незалежно від їхнього місця проживання;
– створення сучасного освітнього середовища, що стимулюватиме
вивільненню креативного потенціалу як учнів, так і педагогів.
В умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» важливого
значення набуває інноваційна діяльність закладів освіти, яка
характеризується системним експериментуванням, апробацією та
застосуванням
інновацій
в
освітньому
процесі.
Реалізація
компетентнісного підходу передбачає зміни в освітньому процесі, оскільки
результати навчання набувають значущості як в самій системі освіти, так і
поза її межами, а в якості освітнього результату виступає не кількість
засвоєної інформації, а загальна здатність і готовність до діяльності, що
ґрунтується на знаннях і досвіді, набутих в освітньому процесі.
Сьогодні важливо в умовах інноваційного освітнього середовища
сприяти розвитку цілісної особистості, здатної до критичного мислення,
патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними
принципами і здатний приймати відповідальні рішення, інноватора,
здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати
на ринку праці, вчитися впродовж життя.
Сучасний розвиток українського суспільства характеризується як
період трансформаційних процесів, що обумовлений пошуком власного
шляху розвитку та зміни цінностей. Виходячи із цього, охарактеризовано
ціннісні орієнтири початкової освіти, які розвивають особистість в умовах
Нової української школи:
– дитинство (навчальний процес здійснюється відповідно до вікових
особливостей дітей. Навчання відбувається через залучення дітей до
активних самостійних дій, зокрема проектну діяльність;
– радість (пізнавальний процес організовано таким чином. Щоб
приносити радість дитині. Обсяг домашніх завдань зменшено. А час на
рухову активність і творчість збільшено);
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– особистість (дитині створюються умови для розвитку особистості.
Замість слухняності плекається автономність та незалежне мислення.
Учитель підтримує дітей, щоб розвивати їх навички з різних освітніх
галузей. А також самоповагу і впевненість у собі;
– здоров’я (формування здорового способу життя. Створюються
умови для фізичного й психоемоційного розвитку, що надзвичайно
важливо для дітей молодшого шкільного віку);
– безпека (створюється атмосфера довіри і взаємоповаги. Школа – це
безпечне місце, де немає насильства, цькування та дискримінації.
Державний стандарт базової середньої освіти продовжує реформу
«Нова українська школа». Потужну державу і конкурентну економіку
забезпечить згуртована спільнота творчих людей, відповідальних, активних і
підприємливих громадян. Цілі базової середньої освіти концентруються на
розвитку природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів; формуванні
компетентностей, необхідних для соціалізації та громадянської активності,
свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації;
продовженні навчання на рівні профільної освіти або здобуття професії;
вихованняі відповідального, шанобливого ставлення до родини, суспільства,
довкілля, національних та культурних цінностей українського народу.
Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його
соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який
має відповідати міжнародним стандартам.
Ціннісні орієнтири базової середньої освіти продовжують те, що
розпочато на рівні початкової освіти і базуються на повазі до особистості
кожної дитини, її інтересів та досвіду; рівному доступі до освіти;
академічній доброчесності; становленні вільної особистості та
самостійності; здоров’ї та добробуті; довірі та безпеці; утвердженні
людської гідності, повазі до прав людини; активній громадянській позиції
та патріотизмі; любові до рідного краю та відповідальності до довкілля.
Розвиток
галузі
освіти
пов’язаний
з
впровадженням
компетентнісного підходу до формування змісту та організації освітнього
процесу. Удосконалення загальної середньої освіти спрямовано на
переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, навчання
його самостійно оволодівати новими знаннями.
В умовах реалізації концепції «Нова українська школа» особлива
увага акцентована на посиленні ролі практики в системі науково-освітньої
діяльності. Оптимізація взаємозв’язку освіти і практики є саме тим
завданням, на якому мають бути зосереджені наші першочергові
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освітологічні пошуки. Відповідно до цих концептуальних завдань
сформована мета сучасного освітнього процесу, яка полягає у збагаченні
знань та вдосконаленні навичок, необхідних для ефективного і творчого
виконання завдань, пов’язаних з реалізацією системних змін в освіті.
Розвиток системи і змісту навчання в сучасному світі відбувається в
контексті глобальних освітніх тенденцій, серед яких найпомітнішими є:
– масовий характер освіти та її неперервність як нова якість;
– значущість освіти для індивіда і суспільства;
– орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної
діяльності;
– адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості;
– орієнтація навчання на особистість, забезпечення можливостей її
саморозкриття.
Ці тенденції свідчать, що головною функцією освіти є розвиток
особистості. Освіта має забезпечити кожному, хто навчається, широкі
можливості для здобуття таких умов розвитку та підготовки до життя:
– знань про людину, природу і суспільство, що сприяють
формуванню наукової картини світу як основи світогляду та орієнтації у
виборі сфери майбутньої практичної діяльності;
– досвіду комунікативної, розумової, емоційної, фізичної, трудової
діяльності, що сприяє формуванню основних інтелектуальних, трудових,
організаційних і гігієнічних умінь та навичок, необхідних у повсякденному
житті для участі у суспільному виробництві, продовженні освіти та
самоосвіти;
– досвіду творчої діяльності, що відкриває простір для розвитку
індивідуальних здібностей особистості і забезпечує її підготовку до життя
в умовах соціально-економічного та науково-технічного прогресу;
– досвіду суспільних і особистісних відносин, які готують молодь до
активної участі в житті країни, створення сім’ї, планування особистого життя
на основі ідеалів, моральних та естетичних цінностей сучасного суспільства.
Нова українська школа неможлива без нового освітнього
середовища. Інноваційні процеси в освіті передбачають пошук ефективних
шляхів забезпечення якісної освіти впродовж життя. Важливим стає
орієнтація на особистість, забезпечення комфортних умов отримання
освіти, підготовка конкурентоздатної особистості.
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ПОЛЮХОВИЧ Валерій Михайлович,
заступник директора з навчально-виховної роботи,
(ЗЗСО «Луцький ліцей № 28 Луцької міської ради»)

Аналіз сучасного стану здоров’я та суспільної свідомості населення
України переконує, що реальна загроза вимирання української нації існує.
Низка вітчизняних нормативних документів фіксує цю проблему та
пропонує шляхи до її вирішення. Так, ст. 38 Закону України «Про повну
загальну середню освіту» серед обов’язків керівника закладу визначає
наступне: «формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню
культури здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної
середньої освіти» [1].
Проблема збереження здоров’я в усьому світі стає дедалі
актуальнішою, а в Україні – домінуючою. Захворюваність населення
постійно зростає, абсолютно здорових дітей майже не народжується.
Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави,
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є збереження і зміцнення дитячого здоров’я. Турботу викликає різке
погіршення стану фізичного й розумового розвитку підростаючого
покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання
смертності, особливо дитячої, відсутність мотивації до збереження та
зміцнення здоров’я.
Ситуація із станом здоров’я населення в Україні погіршується ще й
низьким
рівнем
знань
переважної
більшості
людей
щодо
фундаментальних законів раціонального формування, збереження і
зміцнення свого власного здоров’я впродовж усього життя. А досягти
цього можна лише шляхом перебудови системи освіти та виховання
людини, набуття знань, що дозволяють їй здійснювати гармонійний
розвиток згідно з вимогами сьогодення [6, с. 47–53].
Сьогодні в школі гостро стоїть проблема збереження здоров’я учнів, і
тому в традиційній системі освіти виділяють здоров’язберігаючі технології,
які належать до групи педагогічних. Позаяк освіта сьогодні висуває високі
вимоги до здоров’я учнів, тому актуальні стають здоров’язберігаючі
технології в освітньому процесі, при яких формуються дбайливе ставлення
до свого фізичного і психічного здоров’я, найважливіші соціальні навички,
що сприяють ефективній адаптації дітей в суспільстві. Проблема здоров’я
дітей сьогодні як ніколи важлива. Можна стверджувати, що саме сучасний
вчитель може зробити для здоров’я сучасного учня надзвичайно багато.
Вчитель може працювати (звісно, що при бажанні) так, щоб навчання дітей
не завдавало шкоди здоров’ю здобувачів освіти.
Видатний український педагог Василь Сухомлинський постійно
наголошував на пріоритетності оздоровчих функцій освіти. Він невтомно
наголошував «Я не боюся ще і ще раз повторити: турбота про здоров’я – це
найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей
залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність
знань, віра в свої сили» [5, с. 103]. На його думку тривалий час перебування
учнів на свіжому повітрі, запобігання навчальному перевантаженню,
повноцінне харчування і фізичне загартовування береже школярів від
хвороб і дає змогу милуватися красою навколишнього світу.
В. О. Сухомлинський писав: «Досвід переконав нас у тому, що
приблизно у 85 відсотків усіх невстигаючих учнів головна причина
відставання у навчанні – поганий стан здоров’я, якесь нездужання або
захворювання, найчастіше зовсім непомітне і таке, що можна вилікувати
тільки спільними зусиллями матері, батька, лікаря та вчителя» [5, с. 124].
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На думку педагога, школа та вчитель зокрема повинні брати активну
участь у збереженні здоров’я учнів.
Стає очевидним, що вчитель, володіючи сучасними педагогічними
знаннями, при постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичним
працівником, шкільним психологом, повинен планувати й організовувати
свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення
здоров’я всіх суб’єктів освітнього процесу.
До проблеми тлумачення й наповнення змістом терміну
«здоров’язберігаючі технології» в останні роки зверталася низка
вітчизняних науковців. Ґрунтовно цю проблему розглядала В. Єфімова, яка
визначила напрямки тлумачення терміну:
– маркер якісної характеристики освітніх технологій, показник іі
спрямованості на здоров’язбереження;
– сукупність принципів, прийомів, методів педагогічної роботи, які
доповнюючи традиційні технології навчання і виховання, наділяють їх
ознакою здоров’язбереження;
– технології навчання здоров’ю, які об’єднують формування культури
здоров’я, здорового способу життя, валеологічну і гігієнічну освіту та інше;
– сукупність оздоровчо-фізкультурних заходів;
– урахування вікових та психофізіологічних особливостей школярів;
– формування сприятливого освітнього середовища як лікувальнопрофілактичного [2].
Отож здоров’язберігаючі технології є важливим елементом усіх
педагогічних технологій, скерованих на зміцнення та відтворення здоров’я
учасників освітнього процесу. До них належать:
– здоров’язберігаючі (профілактичні щеплення, забезпечення рухової
активності, вітамінізація, організація збалансованого харчування);
– оздоровчі (фізична підготовка, фізіотерапія, ароматерапія,
загартовування, гімнастика, масаж, фітотерапія, арт-терапія);
– навчання здоров’ю (включення відповідних тем до програми
навчальних дисциплін);
– виховання культури здоров’я (додаткові заняття, виховні заходи,
спортивні змагання, розваги, конкурси, вікторини тощо) [3, с. 340].
Саме
здоров’язберігаючі
технології
визначають/формують:
сприятливі умови навчання дитини у школі (відсутність стресових
ситуацій, адекватність вимог, методик навчання і виховання); оптимальну
організацію освітнього процесу (відповідно до вікових, статевих,
48

індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); повноцінний та
раціонально організований руховий режим [4, с. 14].
Щоб усунути негативні фактори й покращити стан здоров’я учнів
необхідно впроваджувати в освітній процес здоров’язберігаючі, оздоровчі
технології та технології виховання культури здоров’я. Вочевидь, що
формування в учнів компетентного ставлення до власного здоров’я
неможливе без реалізації всіх складових здоров’я. Тому у педагогічній
практиці потрібно намагатися забезпечити їхнє належне формування й
поглиблення.
Серед складових здоров’я, здебільшого, виділяють психічну,
соціальну й духовну.
Говорячи про психічну складову здоров’я, насамперед маємо на увазі
душевне благополуччя дитини. В освітньому процесі воно нерозривно
пов’язане з особистісним чинником, індивідуальністю учня. Саме тому
важливою є визначення рівня самооцінки учня психологом школи.
На підставі всебічного аналізу необхідно впроваджувати різноманітні
методи і прийоми для виховання в учнів поваги до себе та свого оточення,
віру у свої можливості і здібності, прагнення бути здоровими. Вчити
цінувати індивідуальність у людях, цінувати власне здоров’я та здоров’я
свого оточення, заохочувати до ведення здорового способу життя.
Психічна складова тісно пов’язана з соціальною – ефективною
взаємодію дитини з соціальним середовищем. Її базис складає
адаптованість дитини до життя в соціумі. Значною мірою це залежить від
нас, дорослих, які сприяють асоціалізації дитини, поступового переходу її у
віртуальний світ. Стає помітно, що в дитини відсутні навички взаємодії з
іншими дітьми та дорослими.
На духовну складову найбільший вплив мають батьки. Вона
здебільшого формується через сімейні цінності. Цей фактор необхідно
враховувати на виховних годинах, у виховних бесідах, присвячених
мистецтву, культурі, історії. В школі дітям необхідно частіше розповідати
про чинники, що впливають на їхнє здоров’я. Під впливом педагогів учні
самостійно визначають, що їм необхідно робити, щоб бути здоровим.
Це складний, довготривалий процес.
Реалізуючи перший етап дослідно-експериментальної роботи на
тему
«Духовно-моральне
становлення
особистості
в
умовах
здоров’язбережувального освітнього середовища» педагогічний колектив
Луцького ліцею № 28 Луцької міської ради ставить низку завдань.
Насамперед:
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– не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний
обсяг навчальної інформації й способи її надання;
– враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості школярів;
– планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми;
– змінювати види діяльності, чергувати інтелектуальний, емоційний,
руховий види діяльності, групову й парну форми роботи, які сприяють
підвищенню рухової активності, вчать поважати думки інших,
висловлювати власні думки;
– проводити ігри, нестандартні уроки, інтегровані уроки, створювати
ігрові ситуації;
– з перших хвилин уроку створити середовище доброзичливості,
позитивного емоційного налаштування (слід пам’ятати, що психологічний
стан і психологічне здоров’я учнів впливає і на фізичне здоров’я);
– чітко організовувати навчальну працю на уроках.
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УРОК В МУЗЕЇ ЯК СУЧАСНА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ
ДЕНИСЮК Наталія Михайлівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи
(Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс ”Загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради Волинської області”»)

Серед завдань, що постають сьогодні перед національною освітою і
школою зокрема, є такі, що мають провідне значення у вихованні гідних
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громадян Української держави. Насамперед маємо на увазі реалізацію
комплексного підходу до виховання школярів, єдність навчального і
виховного процесів, формування в учнів наукового світогляду, зокрема й
історичного, високих моральних якостей, національної свідомості та
громадянської позиції [4].
Тому, в Концепції нової української школи [2] серед першочергових
завдань функціонування сучасного освітнього закладу визначено
формування учнів як громадян, патріотів України з активною життєвою
позицією, які діють згідно з морально-етичними принципами та здатні
приймати відповідні рішення. Перед освітянською громадою постають
завдання оновлення діяльності кожного закладу на основі пошуку і
застосування інноваційних засобів, методів та прийомів, спрямованих на
підвищення якості української системи освіти.
Виховання має стати невід’ємним складником освітнього процесу [2]
і орієнтуватися на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні
(гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до
себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне
різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе
ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).
Широкі можливості у процесі формування ідеології патріотизму у
молодого покоління відкриваються у розмаїтті напрямів, форм та методів
краєзнавчої роботи. Шкільне краєзнавство має низку специфічних
особливостей, які виділяють його серед інших напрямів освітньої діяльності:
– пріоритет виховних завдань;
– можливості реалізації принципів адаптивної педагогіки;
– інтегративний характер змісту (природа, господарство, екологія,
культура, історія, сучасність та ін.);
– найширші можливості використання освітніх та виховних ресурсів
соціокультурного простору мікросередовища, субрегіону;
– реалізація особистісного, діяльнісного, дослідницького підходів у
процесі діяльності;
– зовнішня привабливість діяльності для учнів, що викликає
безпосередній інтерес, який формує пізнавальну мотивацію учнів;
– практично необмежений спектр можливостей використання та
поєднання всіх форм освітньої діяльності.
З огляду на сказане вище у нашому закладі сформульовано тему
дослідно-експериментальної
роботи:
«Формування
громадянської
51

компетентності засобами шкільного краєзнавства». У ході дослідноекспериментальної роботи працюватимуть творчі педагогічні спільноти за
напрямами:
– історичне краєзнавство (військово-історичне, історико-культурне,
історико-архівне, археологічне та ін.);
– природниче-краєзнавство (географічне, екологічне, біологічне,
геологічне та ін.);
–
етнокультурне
та
соціолого-демографічне
краєзнавство
(фольклорне, художнє, літературне та ін.);
– туристсько-краєзнавча діяльність (краєзнавчі дослідження під час
туристичних походів);
– спортивний туризм (скоєння спортивних туристичних походів у
поєднанні з проведенням краєзнавчих спостережень та різнобічним
вивченням району походу);
– оздоровчий туризм (здійснення некатегорійних походів рідним
краєм у поєднанні з проведенням краєзнавчих спостережень, досліджень
та вивченням окремих особливостей району походу);
– музейне краєзнавство краю (на базі шкільних музеїв);
– екскурсійне краєзнавство (вивчення рідного краю під час
підготовки та проведення самодіяльних, або участі у планових екскурсіях).
У зв’язку із цим розглядаємо музеї як сучасну освітню технологію,
орієнтовану на розвиток самодостатньої творчої особистості з активною
громадянською позицією, утвердження партнерства (діалогічного
спілкування, взаємодії та співпраці) між усіма учасниками освітнього
процесу; об’єднання спільними цілями та прагненнями учнів, батьків та
педагогів.
Музеї мають великий освітній та виховний потенціал, оскільки
забезпечують добирання подій і фактів на основі документування,
особливо якщо цією діяльністю займається не лише педагог, а й учні.
Музейний предмет, будучи джерелом інформації про людей і події,
здатний впливати емоційно, викликати відчуття причетності, оскільки
роль дослідників історії виконують і вчитель, і діти під його керуванням.
Як показує досвід, урок в музеї залежить від:
– творчої взаємодії вчителя і музейних працівників;
– зацікавлення вчителя взаємодіяти з музейним середовищем,
використовувати його як матеріальну основу для набуття знань;
– глибоких професійних знань вчителя;
– чіткого планування й підготовки уроку;
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– тісної співпраці з адміністрацією школи;
– уміння зацікавити учнів у необхідності такої форми навчальної
роботи.
Уроки у музеї ґрунтуються на принципах особистісно-орієнтованого і
розвивального навчання, сприяють ефективному засвоєнню учнями
культурно-мистецької спадщини, формують національну свідомість,
стимулюють
зацікавленість
історичними
подіями,
видатними
історичними постатями.
Урахування вказаних принципів дає змогу ефективно розв’язувати
такі завдання:
– запровадження інтегрованих підходів під час вивчення різних
навчальних тем (на основі зв’язку між історією, українською та
зарубіжною літературою, географією, художньою культурою, тощо);
– стимулювання пізнавальної активності учнів засобами творчості;
– здійснення позитивного впливу на розвиток емоційно-чуттєвої
сфери учнів;
– сприяння позитивного впливу на розвиток емоційно-чуттєвої
сфери учнів;
– сприяння засвоєнню школярами норм поведінки в музеї;
– розвиток в учнів вміння вести науковий діалог, аналізувати
різноманітні історичні джерела;
– прищеплення шанобливого ставлення до історії.
Структура уроку, що проводиться в музеї, обов’язково повинна
врахувати елементи інтерактивності, що виявляється на кожному його
етапі: у процесі пояснення, узагальнення, систематизації й закріплення
навчального матеріалу під час підбиття підсумків та повідомлення
домашнього завдання. Зокрема, під час пояснення нового матеріалу
вчитель може взаємодіяти з музейними екскурсоводами, чергуючись з
ними у викладенні основного змісту теми.
Учитель також може залучати учнів-експертів, які заздалегідь
опрацьовують матеріал з теми музейного уроку з метою пояснення його
матеріалу однокласникам. На наступному етапі відбувається діалог
учителя (екскурсовода) з учнями, які активно залучаються до діяльності:
проводять пошукову роботу, виконують практичні завдання, обговорюють
спільні навчальні проблеми. Під час підбиття підсумків уроку учні
проговорюють свої «музейні здобутки» та одержують нескладні практичні
завдання для самостійного виконання, які обов’язково повинні мати
творчий, ненав’язливий характер.
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Для того, щоб музейний урок був ефективним необхідно врахувати
наступні аспекти організації та проведення музейних занять:
– співпраця вчителя з музейними працівниками, що передбачає
обов’язкову попередню підготовку уроку, досягнення взаєморозуміння у
питаннях методики та дидактики;
– відібрання експонатів для теми згідно з принципом вікової
диференціації;
– оптимальне визначення типу й моделі уроку, що відповідають
обраній структурі;
– дотримання часових меж уроку;
– лаконічний, доступний та емоційний виклад матеріалу уроку для
учнів;
– розроблення додаткових засобів навчання (буклетів, карт, тестів,
кросвордів тощо), які використовуються на уроці;
– використання учнями на музейних уроках робочих зошитів для
запису матеріалу з подальшим його використанням у процесі навчання;
– обов’язковість визначення домашнього завдання на музейному
уроці у будь-якій формі;
– диференційний підхід до різних класів;
– підтримка й допомога батьківської ради кожного класу в
організаційних моментах;
– дотримання учнями правил поведінки у музеї;
– самооцінка та аналіз проведених уроків, виявлення його сильних і
слабких моментів.
Загальна освіченість та уміння творчо застосовувати свої знання є
запорукою успішності в житті, коли людина здатна самостійно формувати
власні думки на основі побаченого, зіставлення різних фактів і поглядів.
Неоціненну допомогу в цьому надає вивчення історії, яка вчить мислити
розсудливо, критично, формує знання про минуле, сприяє виробленню
певних компетентностей для розв’язання життєвих ситуацій.
Уроки в музеях є спробою нового осмислення музею як
універсального засобу навчання й виховання, актуального для предметів
суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклів, що:
– сприяє розвиткові й формуванню нових якостей людини в умовах
сучасних освітніх циклів;
– значно розширює сферу її повсякденних зацікавлень;
– уможливлює діалог з історією, мистецтвом, культурою в цілому;
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– стимулює до проведення дозвілля з користю;
– заохочує до пізнання нового [1, с. 14].
Поширення досвіду інтегрованих уроків з музейної педагогіки
відкриває великі перспективи на майбутнє, акумулюючи весь потенціал
музейних колекцій, нових дидактичних методів та прийомів, технічних
засобів навчання, складових педагогічної майстерності вчителя та
професійної компетентності працівників музеїв. Цілеспрямованість у
проведенні музейних уроків дає змогу врахувати різноманітні аспекти,
пов’язані із сучасними тенденціями розвитку вітчизняної освіти, зокрема:
– перехід до особистісного орієнтованого та розвивального навчання;
– гуманізацію освітнього процесу;
– зростання міждисциплінарної інтеграції з освітою у різних галузях
знань;
– застосування інтерактивних дидактичних методів та прийомів;
– взаємодію академічної та неформальної освіти, тощо [3, с. 27].
В освітньому процесі можуть бути використані різноманітні
інноваційні музейно-освітні технології. Тому типи уроків у музеях варто
поділяти на:
– уроки на базі музею;
– використання на уроках музейних предметів в якості історичного
джерела;
– використання музейних експонатів у самостійній роботі учнів;
– віртуальні екскурсії на уроках історії, географії, біології, літератури
(з використанням інтернет-ресурсів, DVD-фільмів, слайд-шоу тощо);
– краєзнавчі екскурсії (оглядові, тематичні).
Таким чином, ознайомлення із здобутками сучасних музеєзнавчих
наук; творче спілкування з працівниками музеїв; представлення власних
творчих здобутків та обмін досвідом роботи; підготовка презентацій,
публікацій; участь у науково-практичних конференціях – створюють
оптимальну модель виховання людини з гуманістичним світоглядом,
характерними ознаками якої є відкритість до соціальних і культурних
змін, діалогу.
Так, уже нині можна виокремити певні центри у нашому місті, у яких
відбувається активна співпраця науковця, учителя й учня на основі
музейної педагогіки – Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків,
Музей історії Луцького братства, Музей волинської ікони, Художній музей,
Музей Лесі Українки Волинського національного університету, Волинський
регіональний музей українського війська та військової техніки, музей55

аптека, Музей книги, Музей дзвонів у Луцькому замку, Волинський
краєзнавчий музей. Досвід співпраці показує, що музей і школа за метою
своєї діяльності традиційно мають багато спільного: вони прагнуть
виховувати почуття патріотизму, свідоме ставлення до надбань світової та
вітчизняної науки і культури; розвивати мислення, творчі здібності та певні
практичні навички, стимулювати творчу активність особистості.
Найбільш ефективними формами проведення уроку у музеї є
інсценізація (учні, використовуючи костюми, можуть відтворювати події
різних історичних епох, імпровізуючи чи готуючи заздалегідь театральні
мініатюри), реконструкція (дає можливість учням краще зрозуміти минуле
занурившись у нього, якби здійснюючи уявну мандрівку у минуле),
моделювання (музейне дослідження за допомогою уявної побудови
ситуацій, подій, явищ, історичних процесів). Успішно впроваджується у
практику музейних уроків і метод проектів.
Таким чином, музей є природним простором для проведення змін в
освіті засобами культури, співорганізатором закладів освіти на шляху
організації ефективного освітнього середовища, формування в учнів
емоційно-ціннісного ставлення до знань, подолання різних стереотипів та
упереджень. Уроки в музеї виступають потужним та дієвим засобом
розширення сучасного освітнього простору через зразки матеріальної та
духовної культури, що дає змогу розуміти освіту не лише як процес
засвоєння знань, а соціокультурної адаптації на основі засвоєння досвіду
минулих поколінь, залучення до загальнолюдських та національних
цінностей.
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ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
ДУБ’ЮК Наталія Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, учитель музичного мистецтва
(Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького
Луцької міської ради Волинської області»)
Реформа Нової української школи – фундаментально важливий фрагмент
загальної картини змін у системі освіти нашої держави. Уже кілька років поспіль
створення можливостей рівного доступу до освіти для всіх дітей – пріоритет для
держави загалом і місцевих органів самоврядування зокрема. У статті аналізується
освітня концепція Нової української школи з погляду особливості музично-педагогічної
комунікації вчителя та учнів на уроках музичного митецтва. Обґрунтовується
значення нової змістовної лінії «Комунікація через мистецтво», яка націлена на
реалізацію та соціалізацію учнів через мистецтво. Аналізуються матеріали експертів
щодо специфіки музично-педагогічної комунікації вчителя та учнів на уроках музичного
мистецтва. Досліджуються актуальні компетентності вчителя музичного
мистецтва в умовах Новах української школи.
Ключові слова: Нова українська школа, особливості музично-педагогічної
комунікації вчителя та учнів, компетентність вчителя.

Постановка проблеми. Будь-яка реформа (від лат. «перетворюю,
змінюю») у широкому значенні пов’язана зі змінами. НУШ є реформою, що
передбачає створення школи, де діти будуть навчатися через діяльність,
де основна увага буде спрямована на розвиток компетентностей, а не
запам’ятовування фактів. Зміни, репрезентовані в нормативних актах, вже
почалися, адже у 2018–2019 рр. перші класи навчаються за новим
стандартом.
Нова українська школа у філософському аспекті – це заглиблення в
нові проблеми людського буття, проекція в майбутнє, але це також і
відновлення української інтелектуальної традиції в освіті. Ще
К. Ушинський у своїй педагогічній антропології орієнтувався на
осмислення проблеми людини, її буття, формування ціннісних і
світоглядних орієнтацій [1, с. 241].
Реакція компетентісного підходу супроводжується, з одного боку,
зростанням ролі індивідуальності кожного школяра в навчанні, а з іншого –
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вмінням вчителя діагностувати індивідуальні особливості учня, оцінювати
його здатність до навчання, коли учень стає суб’єктом навчального
процесу
й
оволодіває
певними
загальними
і
предметними
компетентностями. Відповідно, введення нових стандартів вимагає
формування нових компетентностей педагога.
Нова українська школа має відповідати сучасному типу розвитку
суспільства, тобто: формувати всебічний розвиток людини як особистості
та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих
здібностей; формувати цінності, які необхідні для успішної самореалізації
компетентностей; виховувати відповідальних громадян, які здатні до
свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь
іншим людям і суспільству; збагачувати на цій основі інтелектуальний,
творчий, культурний потенціал українського народу; підвищувати
освітній рівень громадян задля забеспечення сталого розвитку України та
її Європейського вибору.
Формулювання цілей. Обґрунтувати необхідність застосування і
формування культурної та інших компетентностей; проаналізувати
специфіку і формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та
художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті;
виявити актуальні компетентності і формувати повагу до національної і
світової мистецької спадщини.
Аналіз останніх досліджень. Аналіз останніх досліджень і
публікацій показав, що різні аспекти досліджуваної проблеми стали
предметом науковців і практиків Г. Падалка, А. Козир, М. Майковської,
О. Рудницької, О. Економова, Н. Баханько та ін. Глибокого аналізу потребує
вся система Нової української школи, проте з огляду на вказану вище
актуальність стаття присвячена саме пошуку нових особливостей
музично-педагогічних комунікацій вчителя та учнів у період
реформування.
Виклад основного матеріалу. Музика займає особливе місце серед
інших видів мистецтв перед усім завдяки незвичності, унікальності та
високому ступеню інтегрованості й абстрактності музичної мови.
На думку деяких дослідників, звук означає зміну світу: простір, що
був недоторканий наповнюється життям. Чуючи звуки, ми відкриваємо цю
нову реальність: світ, сповнений звуками, що набув нової у вібраційнофізичному
відношенні
якості,
здатен
створювати
сенсетивну
сприятливість, резонанс. Це означає, що я не одинокий, я комунікативно
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пов’язаний з іншими. Саме в цьому виявляється феномен резонансу,
відкривається певна суттєва особливість нашого буття в оточуючому світі –
життя удвох: є «я» і «ти» [3, с. 41].
Велику активізуючу силу завжди несли «повідомлення», у яких
домінувала ритмічна моторика та жести. Підпадали під культурний вплив
з давніх часів викристалізовані музичні форми. Вони з давніх часів
викристалізовувалися у музичні форми. Згідно з традиціями та звичаями
супроводжувалися певні ритуали, пронизувалися конкретним-смисловим
змістом.
Слід зазначити, що музика може вважатися найважливішим засобом
комунікації. Музика сприяє діалогу, полегшує контакти при створенні
групи. Саме музика може, підняти настрій людині, сприяти вічуттю її
єдності з іншими [3, с. 45]. Музика має особливі можливості щодо
комунікативних процесів, а саме створення музики, виконання музики або
її сприйняття. Оскільки вони полягають у специфічній семантичній мові
музики, у особливостях сприйняття музичної інформації та специфіці
комунікативних впливів в залежності від різновиду музичної діяльності.
У галузі музично-педагогічної освіти професійна діяльність
вважається особливою діяльністю, оскільки в ній поєдуються природно
педагогічні і музичні аспекти. Мета цієї діяльності відображає
гуманістичну спрямованість та людино творчий характер педагогічної
професії. Найрізноманітніші форми безпосереднього спілкування з учнем,
взаємодія з ним за допомогою різних видів мистецтв за принципом «від
серця до серця». Це все засоби художньо-педагогічної діяльності.
На важливості комунікативної складової мистецької діяльності
наголошує Г. Падалка, адже завдяки її людина отримує можливість
художнього полісуб’єктного спілкування. Дослідник зазначає, що:
«Мистецький образ не є безликою інформацією. Зміст його людина має
сприймати як духовне послання твору, який чекає зустрічі зі своїм
читачем, слухачем, глядачем. Дидактичний контекст реалізації
комунікативної функції мистецької діяльності передбачає створення
навчальної ситуації, коли учень налаштований сприйняти не тільки
художній текст, а й те, що стоїть за ним, що передує створенню образів,
зрозуміти й відчути переживання автора, його надії і прагнення» [5, с. 9].
Саме тому комунікативні процеси в музично-педагогічній діяльності
включають в зону свого функціонування, поряд з учнем та педагогом,
третій суб’єкт спілкування – мистецтво, музичний твір. Наблизити
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мистецтво до кожної дитини, домогти їй його зрозуміти, педагог може за
умов створення духовного контакту як з музикою (музичним твором), так і
з кожним учнем окремо та з класом в цілому.
Провідна
педагогічна
умова,
що
забеспечує
реалізацію
комунікативної складової розвиваючого потенціалу мистецької діяльності,
передбачає, насамперед, встановлення особистісного смислу спілкування з
мистецтвом. Художній текст має бути перекладеним на мову внутрішнього
світу безпосереднього учасника художнього сприймання. В процесі
навчання художній твір має розцінюватися педагогом як пункт можливого
перетину художнього світовідчуття митця та учня. Відсторонене
споглядання повинне змінитись на зацікавлене очікування: «Що мені хотів
сказати автор художнього твору?». Зміна особистісних орієнтирів учнів
може відбутись за умови трансформації кожним з них змісту художніх
образів відповідно до свого бачення, лише тоді, коли «чуже», авторське
відчуття стане власним надбанням. Відповідна методична технологія
передбачає спочатку створення в учнів установки на діалог з автором
твору, далі – конкретизацію його у відповідних питаннях, і вже потім –
самовираження як підґрунття до художньої інтерпретації [5, с. 9].
Мовна
форма
музично-педагогічного
спілкування
також
різноманітна за цілеспрямованістю. Вона, як і інші форми, виконує
виховну, організаційну, художньо-естетичну функції. Специфічню
особливістю її є те, що вона майже завжди спрямована на живе звучання
музики, тобто знаходить підтветдження у матеріалі, що звучить. Таким
чином, відбувається зіткнення вербальної і предметної форм [2, с. 128].
У свою чергу, художньо-педагогічне спілкування на уроці музичного
мистецтва здійснюється за допомогою вербальних (пояснення,
коментування, навідні питання, порівняння тощо), невербальних
(пластичні рухи, жести, міміка, паузи тощо) і музично-виконавських
(спільне музикування, наспівування, пластичне інтонування тощо) засобів
спілкування.
На нашу думку, діалог в музичній педагогіці це сутнісна основа
навчального процесу, його методологічний принцип, оскільки сама музика
одночасно є актом особистісного і міжособистісного спілкування.
Діалогічність як невід’ємна частина мистецької освіти, за визначенням
О. Рудницької, пронизує і реальні діалогічні відносини «з приводу
мистецтва», і внутрішні процеси осмислення набутих художніх вражень.
Ці дві взаємозалежні форми діалогу об’єднує поняття «художнє
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спілкування», пов’язане з «втручанням свідомості у спонтанний» потік
естетичних переживань індивіда, зі своєрідною вербалізацією чуттєвого
досвіду, його упорядкуванням та вираженням у певних словах і
поняттях [6, с. 63]. Адже, художні твори, передаючи різні типи взаємин
людей, моделюючи сам процес їхніх стосунків, досягають виняткової
глибини та повноти у розкритті способів спілкування, психологічного
аналізу його самоцінності [6, с. 64].
Однією з важливих задач підготовки учнів до слухання музики є
створення сприятливої атмосфери у класі, що необхідна для наступного
уважного та зацікавленого слухання учнями музичного твору. Створення
такої атмосфери, на думку Е. Абдуліна та О. Ніколаєвої, сприяє:
– повна пауза, яку робить вчитель музики після закінчення
попереднього фрагменту уроку;
– зміна тону в мовленні, відповідно до характеру твору, що буле
звучати;
– вступне слово вчителя, яке повинно зацікавити учнів процесом
слухання музики та, в той же час, бути не настільки тривалим та
хахоплюючим, щоб попередня розповідь здалася учням більш цікавою, ніж
саме слухання музики;
– формулювання запитання, яке вимагає уваги учнів протягом всього
звучання твору.
В якості дієвого комунікативного засобу, що сприяє активізації уваги
учнів, є прийом «зіткнення контрастів». При цьому маються на увазі:
– контрастні співставлення музичних творів за настроєм, жанрами і т. ін.;
– контрастні твори в межах одного жанру;
– контрасти в поданні матеріалу.
Також необхідо враховувати, що за своєю сутністю музичнопедагогічна діяльність вчителя музики має творчий, креативний характер,
який визначає її спрямованість, зміст та знаходить своє відображення в
усіх її різновидах: конструктивній, музично-виконавській, комунікативноорганізаційній, дослідницькій.
Необхідно враховувати, що вектор музичного виховання насамперед
має спрямовуватись у площину особистісного розвитку школярів на основі
виявлення індивідуальних здібностей, на формуванні різнобічних потреб
та інтересів. Викладання дисциплін художньо-естетичного циклу у
загальноосвітній школі має забеспечувати умови розвитку таких якостей
учнів як ініціативність, самостійність, креативність, здатність до
самореалізації та самовдосконалення.
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Разом з тим, враховуючи, що два виміри художньої культури –
культура суспільства і культура особистості функціонують у генетичному
взаємозв’язку, викладання мистецтва має спрямовувати насамперед на
опанування учнями вітчизняних культурно-мистецьких традицій,
спадкоємцями яких вони мають стати у майбутньому [4, с. 6]. У зв’язку з
цим, на перший план в процесі музично-естетичного виховання виступає
проблема діалогічності.
Філософське усвідомлення категорії діалог відноситься до числа
найважливіших методологічних орієнтирів музичної педагогіки. Так, в
сучасній музичній освіті відбувається перехід від монологізму до
діалогізму, заснований, перед усім, на концептуальних ідеях М. Бахтіна,
котрий визначає феномен діалогу в якості принципу взаємодії людей та
цілих культур між собою.
Характеризуючи творчий характер роботи вчителя музичного
мистецтва, підкреслимо, що він багато в чому зумовлений специфікою
його діяльності, яка має публічний характер, здійснюється перед певною
аудиторією та вимагає вміння керувати власними почуттями та
настроями. Адже, будь-який справжній урок, навіть гарно спланований є
імпровізацією на тему уроку, оскільки педагог повинен врахувати настрій
(власний та учнів), відношення до того що відбувається (власне та учнів),
творчий стан. Залог успішного уроку музичного мистецтва – це
комунікативна компетентність вчителя музичного мистецтва, оскільки
важливо все: як увійшов до класу, як привітався, як говорив і як слухав, з
чого почав урок і чим завершив, як говорив і як слухав, чому радів і чим
засмучувався і, головне, як робив все це: один та разом з дітьми.
Завдання вчителя – не просто навчати за новими правилами, а
навчати й виховувати і по-новому, розуміючи, приймаючи та творчо
застосовуючи нові принципи освіти нового покоління.
Школа має брати на озброєння кращий досвід і рекомендації в інших
галузях, проте втілювати й адаптувати його, враховуючи специфіку
освітньої системи.
Висновок. Аналіз музично-педагогічної комунікації вчителя
музичного мистецтва та учнів в умовах Нової української школи дозволяє
стверджувати, що особливості даного процесу полягають у специфіці
семантичної мови музики, у особливостях сприйняття музичної
інформації, специфіці комунікативних впливів в залежності від різновиду
музичної діяльності, а саме створення музики, виконання музики
або її сприйняття. Музично-педагогічна комунікація на уроках музичного
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мистецтва повинна підпорядковуватися законам художньої логіки, мати
естетичну природу та спрямовуватися на створення атмосфери
естетичного переживання твору.
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ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ ЯК ПІДХІД
У СТИМУЛЮВАННІ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ У НАВЧАННІ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
ЗЕМЦОВА Світлана Вікторівна,
учитель української мови та літератури, заступник директора;
ДЗІКОВСЬКА Юлія Миколаївна,
кандидат технічних наук,
учитель інформатики, керівник гуртка при STEM-лабораторії
(Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради)

Європейській країні, якою є нині Україна, потрібні освічені люди.
Оскільки талановиті й обдаровані завжди впливали й впливають на
розвиток та характер суспільства, то талант і обдарованість можна
вважати суттєвим багатством держави [1, c. 248].
Кожна дитина – талант, але якщо не створити спеціальних умов, то її
обдарованість здебільшого втрачається. Нині аксіомою є той факт,
що творчі здібності рідко самореалізуються, їх необхідно заохочувати й
розвивати [2].
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Завдання педагогів ліцею – поступово формувати дослідницькі
навички, здійснювати постійний контроль за виконанням поставлених
задач, визначати найефективніші шляхи реалізації завдань, навчати
ліцеїстів поєднувати дослідницьку діяльність з науковою.
У підході до визначення, якими шляхами розвивати творчу
особистість, не можна дати готові рецепти, тут велику роль відіграє
поліваріантність у підходах. Потрібно враховувати вікові, індивідуальні
особливості фізичного, психологічного та соціального розвитку
особистості, наявність і дієвість засобів освітнього процесу. Загалом
поліваріантність у ліцей реалізується за рахунок профільності класів,
організації науково-дослідницької діяльності, позакласної роботи, у тому
числі – гурткової, використанні різноманітних методів навчання,
створенні різнопланових та різнорівневих завдань та й у самому способі
відбору учнів. Уже багато років у ліцеї творча особистість розвивається
такими шляхами: робота спецкурсів, факультативів, студій, олімпіади,
конкурси, діяльність НТЛ «Імпульс», участь у конкурсах за інтересами,
робота STEM-лабораторії, співпраця із ЗВО та міжнародними організаціями
тощо. Неоціненною є також систематична індивідуальна робота з
обдарованими. Запропонована система роботи з талановитими учнями дає
вагомі результати.
Формою виявлення здібностей ліцеїстів є їхня участь у предметних
олімпіадах. Підготовка до олімпіади є надзвичайно потужним засобом
стимулювання дослідницької діяльності учнів та їхньої творчої активності
й позитивного ставлення до праці. Результати олімпіад свідчать про
достатній рівень знань учасників змагань. Цьогоріч переможцями ІІІ етапу
олімпіад є 21 учень: І місце – 1 учень, ІІ місце – 9 учнів, ІІІ місце – 11 учнів.
Учні ліцею – активні учасники олімпіади з робототехніки, у якій
демонструють високий рівень знань та умінь. Взявши участь у
Всеукраїнському фестивалі «ROBOTICA+ROBOfirst», здобули ІІІ місце у
Старшій лізі, у всеукраїнських змаганнях з робототехніки «Сумо.
Дистанційно керовані роботи» – ІІІ місце, в обласних змаганнях «ROBOSUMO VOLYN 2021» (автономні роботи), вибороли І місце. Команда учнів
ліцею взяла участь у Міжнародного STEM-чемпіонаті з Minecraft та
отримала нагороду в номінації «Провідні урбаністи» (категорія «Середня
школа»), проявивши максимальні здібності в організації масштабної та
якісної міської інфраструктури.
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Самореалізуватись творчі особистості мають можливість і через
участь у різноманітних заходах: Міжнародний мовно-літературний
конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка, Міжнародний
конкурс з української мови ім. П. Яцика, Міжнародний математичний
конкурс «Кенгуру», Всеукраїнський конкурс з англійської мови
«Мовознавець», Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс «Левеня»,
Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Puzzle», Всеукраїнська
українознавча гра «Соняшник», Всеукраїнський конкурс юних
інформатиків «Бобер» тощо.
Науково-дослідницька робота є однією з форм роботи зі здобувачами
освіти. Наукове товариство ліцеїстів «Імпульс» діє з метою створення
максимально сприятливих умов для наукової діяльності ліцеїстів, сприяння
формуванню у здобувачів освіти аналітично-дослідницького мислення,
підвищення авторитету науки у ліцеї. Учень заглиблюється у пошук, вирішує
поставлені проблеми, вміє їх аналізувати й обирати оптимальні варіанти
вирішення, вибудувати структурно-логічні моделі мислення. Кращі роботи
представляємо на обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт, у
2020/2021 н. р. з 15 представлених шість здобули призові місця. У 2021–
2022 на обласний конкурс подано 17 робіт – 12 переможців.
Унікальну
можливість
набути
нових
дослідницькоекспериментальних умінь ліцеїсти мають можливість, беручи участь у
Всеукраїнському Інтернет-турнірі із природничих дисциплін «Відкрита
природнича демонстрація». Подолавши непростий шлях кваліфікаційного
відбору, команда Нововолинського наукового ліцею Волинської обласної
ради потрапила до основного етапу відбіркового туру. У 2020/2021 н. р. у
нелегкій, конкурентній, але захопливій та цікавій боротьбі команда
«Імпульс» заслужено здобула перше місце, а в 2021/2022 н. р. – бронзу.
Окрім цього, наш заклад співпрацює з UGS (Ukraine Clobal Scholars) –
благодійною організацією, яка допомагає українським талановитим учням
старших класів успішно вступати до найкращих у світі шкіл-пансіонів та
університети. Цьогоріч завдяки їх підтримці наших двом ученицям
вдалося отримати стипендії для навчання у закордонних освітніх
закладах.
Нові можливості для прояву себе наші учні отримали внаслідок
організації та якісного забезпечення роботи STEM-лабораторії. Поєднання
теоретичної науки, матеріального забезпечення та творчих особистостей в
одному місце – це вибухова суміш, яку потрібно вчасно активувати
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та спрямувати. Цьогоріч потенційні можливості лабораторії доводилося
реалізовувати у рамках викликів періоду дистанційного навчання та
воєнного стану.
Загалом організації роботи STEM-лабораторії у ліцеї реалізована
шляхом залучення до гурткової роботи різних учителів і не обмежена
лише однією особою для всіх годин роботи, що дозволяє учням обирати не
лише зручні години чи напрямки роботи, але й зосередити свою роботи з
тим учителем, який є максимально комфортним для учня у роботі.
Основні напрямки роботи STEM-лабораторії визначені наявним
матеріально-технічним забезпеченням. Зокрема, це 3D-моделювання та друк,
фотозйомка та віртуальна реальність, робототехніка, гравіювання та
вирізання. Також можна розвивати й інші напрямки зважаючи на
присутність у кімнаті лабораторії інтерактивної панелі, 3 ноутбуків та 4 ПК,
документ-камери, інструментів та розхідних матеріалів. Головне – зрозуміти,
у якому напрямку вартує розвивати учня, а забезпечення – адаптується.
Зокрема, цьогоріч довелося напрямки 3D-моделювання, фотозйомки
та робототехніки перенести у віртуальних простір, що було реалізовано
завдяки середовищу Autodesk Tinkercad та таким застосункам, як: Canva:
Design, Photo, Video; Picsart Photo & Video Editor; FlipaClip: Create 2D
Animation; відеоредактор vlog – InShot; Bazaart: Photo Editor & Design; GIF
Maker, GIF Editor Мемомет та інших, які учні самі пропонували для
інтеграції у роботу. Як наслідок, отримали цікавий кейс із роботами учнів,
що мають практичну цінність, адже створювали віртуальні прості
роботизовані системи та різноманітний контент, який використовувався у
соціальних мережах. Власне цей напрямок роботи плануємо розвивати і
після повернення у формат навчання офлайн.
Використовуючи різні прийоми й способи активізації творчого
мислення, вчителі ліцею створюють сприятливі умови для розвитку
обдарованих дітей, адже саме вони – інтелектуальний потенціал країни, її
майбутнє.
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Відомо, що характер виховання людини повністю визначається тим
соціальним середовищем, у якому вона росте та розвивається. У цьому
контексті доцільною є думка Л. Виготського, який наголошує на
антипедагогічності правила, згідно з яким «для зручності підбираються
однорідні групи дітей з особливими освітніми потребами». Дослідник
стверджує: «Роблячи це, ми не лише йдемо проти природньої тенденції в
розвитку дітей, але, що більш важливо, ми позбавляємо таку дитину
колективної співпраці та спілкування з іншими, які стоять вище у своєму
розвитку, і таким чином ускладнюємо, а не полегшуємо її розвиток.
Дитина з особливими освітніми потребами тягнеться до дитини, яка стоїть
вище за своїм розвитком. Ця різниця інтелектуальних рівнів – важлива
умова колективної діяльності» [1].
Як слушно зауважують Л. Котова та С. Онацко, при обмеженні
вихованням умовами однієї сім’ї «діти з вадами деякою мірою ізольовані від
суспільства і позбавлені можливості вести повноцінний спосіб життя у
відкритому середовищі, що аж ніяк не відповідає їхнім особливим потребам.
У них формується специфічне ставлення до себе та оточення, відбувається
боротьба: хвороба й особистість, хвороба й інтелект, хвороба й емоції,
хвороба й оточення. Нерідко виникає невротичний стан, патологічний
розвиток особистості, а найчастіше постає проблема замкнутості в собі, у
своєму внутрішньому світі, акцентування уваги на власних проблемах та
безпорадності. Ці діти не отримують необхідних знань, умінь та навичок, що
сприятимуть саморозвитку, самореалізації, мають низький рівень
соціалізації та соціальної адаптації, не вміють спілкуватися з
однолітками» [2, с. 86–87]. Натомість здобуття такими дітьми освіти поряд
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із здоровими однолітками, на думку дослідниць, хоч і може викликати у
дитини під час інтеграції певні труднощі, однак це для неї буде досвідом,
яким вона зможе скористатися в подальшому житті [2, с. 86].
Необхідно зауважити, що інклюзивне навчання взаємно ефективне
як для звичайних учнів, так і для школярів з особливими освітніми
потребами. На думку І. Тараненко, навчання у звичайних школах дітей з
порушеннями психофізичного розвитку допомагає їм адаптуватися до
нормальних життєвих ситуацій, інтегруватися у загальний соціум,
позбутися комплексів, почуття ізольованості, відчуження, сприяє
зникненню соціальних бар’єрів. Процеси включення дітей з особливими
освітніми потребами до звичайних шкіл сприяють формуванню у них
таких важливих для життєдіяльності комунікативних умінь, як вміння
виходити із конфліктних ситуацій та уникати їх, спілкуватися, знаходити
спільну мову з іншими, працювати у команді, нести відповідальність не
тільки за себе, а й за інших [3, с. 74].
В. Бондар стверджує, що спільне навчання дітей з особливими
освітніми потребами сприяє формуванню позитивного ставлення до своїх
ровесників, прояву адекватної соціальної поведінки. Успішність
інклюзивного навчання дітей залежить не тільки від характеру
психофізичного розвитку, ефективності навчальних програм і технологій,
які враховують ці порушення, а й від системи соціальних стосунків, яка
склалася у класі [4].
Серед основних переваг інклюзивної освіти для дітей з порушеннями
психофізичного розвитку, на нашу думку, найважливішими є такі:
– поліпшення когнітивного, моторного, мовного, соціального та
емоційного розвитку (завдяки цілоспрямованому спілкуванню з
однолітками);
– функціональне оволодіння новими вміннями та навичками
(моделювання поведінки ровесників);
– орієнтація навчання на сильні якості, здібності та інтереси дітей;
– можливість налагодження дружніх стосунків зі здоровими
ровесниками й участі у громадському житті;
– формування толерантного ставлення до людських відмінностей,
співчуття до інших, виховання доброти та милосердя, формування
гуманістичного світогляду;
– здобуття навиків співробітництва;
– можливість
навчитися
поводитися
нестандартно,
бути
винахідливими;
68

– адаптація в шкільному соціумі як підготовка до адаптації в
суспільстві;
– набуття досвіду комунікації (збагачення словникового запасу,
розвиток мовленнєвих здібностей, вільне спілкування як з однолітками,
так і зі старшими;
– навчання за загальноосвітньою програмою дасть змогу дітям з
інвалідністю продовжити навчання після школи;
– формування потреби в саморозвитку, самовихованні та
самовдосконаленні.
Необхідно зауважити, що сприятливий психологічний вплив
інклюзивні підходи мають і в контексті сімейних відносин, адже родини
дітей з особливими освітніми потребами можуть отримувати підтримку з
боку інших батьків, мають можливість проаналізувати у чому розвиток
їхніх дітей є типовим/атиповим, брати активнішу участь у процесі
навчання і виховання власних дітей. І Сухіна зазначає: «Активізація
діяльності батьків і формування в їх свідомості потреби в наданні
допомоги дитині є основним психокорекційним механізмом, що сприяє
гармонізації їхньої психіки. У процесі проведення психологічних заходів
постійно розширюються знання батьків про психофізичні особливості
дитини, підвищується їхня педагогічна компетентність, виховний
потенціал сім'ї. Вони також опановують практичні навички, що
дозволяють їм методично правильно спілкуватися з дитиною та
ефективно піклуватись про неї» [5, с. 231]. Дослідниця стверджує, що сім’я,
будучи важливим фактором соціалізації дитини, яка включена до великої
різноманітності соціальних зв’язків в соціальній структурі суспільства,
може як сприяти соціальній інтеграції індивіда, так і перешкоджати їй.
На основі вивчення займаних позицій батьків, моделей їх поведінки і
специфіки порушення у дитини необхідна цілеспрямована психологопедагогічна та медико-соціальна робота з сім’єю з метою формування
конструктивних батьківсько-дитячих взаємин. Від того, наскільки
правильні і гармонійні будуть взаємини в родині, залежить успішність
соціалізації та соціальної активності дитини з особливими освітніми
потребами [5, с. 232].
У контексті створення сприятливого середовища для успішного
навчання дітей з порушенням психофізичного розвитку першочергового
значення набуває організація взаємодії усіх учнів у мікросоціумі класу.
Адже відомо, що учні з обмеженими можливостями здоров’я тоді
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отримають нормальний соціальний розвиток, коли будуть створені умови
для їх становлення як особистостей і як суб’єктів діяльності, активних і
самостійних її учасників. В. Олешкевич зауважує, що дітям з
особливостями розвитку важко звикнути до нового оточення. У перші дні
перебування у новому класі для них характерним є стан внутрішньої
напруги, скутість, загальмованість, сором’язливість [6].
Основними факторами, що визначають ступінь успішності
входження учня у новий клас, є його особистісні якості та особливості
середовища, в яке він включається. Ускладнити адаптацію учня з
порушеннями психофізичного розвитку до нового середовища можуть
особистісні особливості дитини, які сформувалися на попередніх етапах
розвитку. До них відносять емоційні та інтелектуальні якості, деякі
характерологічні й типологічні особливості. Діти з порушеннями
психофізичного розвитку по-особливому можуть реагувати на образу,
несправедливість по відношенню як до них, так і до інших людей, їм важче
налагодити контакт з однолітками. Труднощі, пов’язані з успішним
«включенням» дитини в колектив, продуковані чинниками як
суб’єктивного (риси характеру, темпераменту, вираження та важкість
дефекту розвитку тощо), так і об’єктивного характеру (вікові особливості,
система міжособистісних стосунків у класі, вихованість учнів тощо).
Кожна дитина має свої слабкі та сильні сторони і проходить
індивідуальний шлях розвитку. Виходячи з цих позицій, в процесі
виховання дітей із психофізичними порушеннями необхідно враховувати
об’єктивні труднощі їхнього розвитку, а саме: труднощі мовленнєвої
комунікації, соціальну інфантильність, несформованість соціальнопобутової компетентності, емоційного розвитку, порушення поведінки,
нечіткі уявлення про систему поведінки, порушення загального
психічного розвитку та інше [2, с. 88].
Л. Котова, С. Онацко зазначають, що відхилення в розвитку
особистості дитини виявляється по-різному: або у не достатньому
розумінні мотивів діяльності, в обмеженні знань про вимоги колективу
або в невмінні зіставляти свої наміри, бажання із загальними цілями.
Спостерігається також деяка ізольованість дитини від колективу
однолітків. Зокрема, у дітей з вадами слуху проблеми формуються у сфері
словесно-логічного мислення. Порушення слухових сприймань викликає
підозріливість, неможливість зрозуміти почуте, що призводить до
нестійкої поведінки. Слабозорим дітям властива недостатня просторова
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орієнтація та збіднене емоційне життя. У дітей з порушеннями
інтелектуального розвитку спостерігається недорозвиток вищих форм
пам'яті, мислення, характеру. Недорозвиток особистості виявляється у
примітивних реакціях, підвищеній самооцінці, негативізмі, недорозвитку
волі, невротичних реакціях. Діти із розумовими вадами проявляють
пасивність, інертність, підкорення сторонньому впливу, і все це – через
відсутність критичного мислення, що проявляється в невмінні правильно
оцінити свої сили і поведінку [2, с. 88]. Відзначимо також, що особливістю
дітей із порушеннями психофізичного розвитку (особливо з
інтелектуальними порушеннями) є слабка диференціація норм поведінки
в різних соціальних умовах, низька допитливість і тривалий домінування
соціальних і ігрових мотивів при навчанні. Спостережено особливості в
особистісному розвитку, обумовлені не тільки конституціональними
особливостями і впливом порушення, але і порушеннями міжособистісної
взаємодії і контактів. Домінуючими негативними особистісними
тенденціями у розвитку дітей з обмеженими можливостями здоров’я
можуть бути агресивність, конфліктність, тривожність, відгородженість,
комунікативні порушення. Тому ключовим навиком, який повинно
розвинути навчання в школі, є освоєння норм колективної діяльності і
прийняття нової соціальної ролі. Необхідно пам’ятати, що причиною
дезадаптації в інклюзивному середовищі може стати вплив надмірно
низької оцінки з боку оточуючих. Досить часто дитина з порушеннями
починає усвідомлювати свою «меншовартість». Це призводить до
розвитку цілого ряду установок, захисних механізмів в поведінці, які
мають невротичний характер. Тому важливою залишається рання
психодіагностична і психокорекційна робота щодо зниження дезадаптації.
Оскільки ключовою метою навчально-виховного процесу для учнів з
порушеннями психофізичного розвитку є їх сімейно-соціальна адаптація,
то важливими є групові заняття, які сприяють поліпшенню соціальної
пристосованості дитини та її підготовки. Як слушно зауважує О. Чопік, при
правильно організованому догляді та спеціальному навчанні діти з
порушеннями психофізичного розвитку освоюють ті ж навички, що й інші
діти, тільки дещо пізніше [7, с. 173]. Дослідник уточнює: «Дитина з
порушеннями психофізичного розвитку не повинна займати особливого
становища у класі. Необхідно, щоб вона досягла самостійності, наскільки
це можливо. Дуже важливо в інклюзивному класі створити атмосферу
взаєморозуміння та взаємодопомоги між учнями, щоб забезпечити дитині
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з особливими освітніми потребами можливість самоствердитися,
подолати неадекватні установки та стереотипи. Сприятливе середовище
заохочує всіх дітей інклюзивного класу до досліджень, ініціативи,
творчості, забезпечує успішне навчання і розвиток» [7, с. 174].
Основними аспектами формування морально-психологічного
клімату в інклюзивному середовищі О. Шестопал називає моральні якості,
що переважають у колективі, емоційний стан колективу, позицію вчителя,
відношення учнів з типовим розвитком до своїх однолітків з особливими
освітніми потребами, подолання відчуження між дітьми, співпрацю
вчителя, батьків, відповідних фахівців та учнів обох категорій [8, с. 111].
Закономірно, що психологічно комфортне перебуванню дітей в
інклюзивному просторі школи значною мірою залежить від роботи
шкільного психолога та його співпраці з педагогами і батьками на підставі
поглибленого психодіагностичного обстеження в поєднання з аналізом
соціальних умов розвитку учнів, що мають проблеми із засвоєнням
навчального матеріалу. Психологічну діагностику, на нашу думку,
доцільно здійснювати за такими напрямами:
1) вивчення психологічних особливостей учня (відповідність рівня
формування когнітивного досвіду до педагогічних вимог на вказаній стадії
розвитку; індивідуальних особливостей пізнавальної сфери; можливості і
темп розумової діяльності);
2) дослідження мотиваційно-особистісної сфери (сформованість
найважливіших мотивів навчальної діяльності, рівень внутрішньої
конфліктності мотиваційної сфери, зокрема особистісну тривожність);
3) аналіз ставлення учня до світу і самого себе (розуміння себе, своїх
взаємин з однолітками, з членами сімʼї, з педагогами; оцінка навчання в
школі);
4) спостереження за поведінкою дитини в ситуаціях шкільної взаємодії;
5) вивчення рівня освоєння організаційних навичок і умінь тощо.
Важливою умовою формування в таких учнів інтересу до
перебування в школі загалом та до навчання зокрема є апеляція до
життєвого досвіду, підбір цікавих за формою завдань та створення ситуації
успіху. Соціальне оточення дитини, набуті нею компетентності в процесі
навчання певним чином впливають на її емоційно-вольові прояви.
Вчені зазначають, що активні форми психічної діяльності (увага,
запам’ятовування, вольова мобілізація зусиль під час зіткнення зі
складною ситуацією, здатність до комунікації) формуються, змінюються у
процесі навчання, виховання та соціальної адаптації.
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Для того, щоб перебування в інклюзивному просторі школи було
успішним, необхідна, на думку дослідників, реалізація таких психологічних
завдань:
– корекція афективної сфери дітей, формування позитивних
емоційних реакцій і установок;
– формування навичок регуляції емоційного стану;
– формування комунікативних навичок соціально-адаптивного
взаємодії дітей у школі, соціалізація дитини;
– розвиток творчих форм співпраці дітей з однолітками;
– зниження психоемоційного дискомфорту, який проявляється в
тривожності і невпевненості, різних формах страхів;
– корекція прихованих і явних форм негативізму і агресивної
поведінки, дезадаптивних станів;
– формування самоконтролю і адекватного поведінки;
– підвищення самооцінки і критичного ставлення до себе та інших;
– подолання внутрішніх конфліктів і переживань [5, с. 221–222].
Отже, основними напрямками роботи, що сприятиме успішній
соціалізації дитини з обмеженими можливостями здоров’я в інклюзивному
середовищі, є розвиток її емоційної, інтелектуальної та мовленнєвої сфер;
допомога у подоланні соціально-педагогічних труднощів, вікових криз;
створення позитивної Я-концепції, акцентування уваги на сильних
сторонах дитини; сприяння у формуванні позитивних моральних
цінностей дитини; підтримка та допомога в адаптації в колективі
однолітків; максимальне залучення дитини до соціально важливих заходів
у школі, створення сприятливого мікроклімату в колективі тощо.
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ПРАКТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ
НА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ
КАМІНСЬКА Валентина Василівна,
методист відділу освітніх інновацій
(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти)

Головна мета Нової української школи – створити школу, в якій буде
приємно навчатись, яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння
застосовувати їх у житті. Створення сприятливої атмосфери
співробітництва, перехід до діалогізованого спілкування з учнями,
впровадження
в
освітній
процес
активних методів
навчання,
використання інноваційних технологій, зокрема квест-технології у
професійній діяльності педагога дають можливості для розкриття творчої
особистості, розвитку ініціативи, активізації пізнавально-навчальної
діяльності учнів. Освітні квести дозволяють індивідуалізувати процес
навчання, максимально задіяти освітній простір і створити найкращі
умови для розвитку і самореалізації учасників освітніх відносин.
Учителі-новатори, науковці (Я. С. Биховський, М. А. Бовтенко, Берні
Додж, Том Марч) стверджують, що під час застосування квест-технології
школярі проходять повний цикл мотивації від уваги до задоволення,
знайомляться з автентичним матеріалом, який дозволяє досліджувати,
обговорювати й усвідомлено будувати нові концепції і відносини в
контексті проблем реального світу, створюючи проєкти, що мають
практичну значимість.
Вітчизняні та зарубіжні науковці трактують суть понять: «квест»,
«квест-технологія», «освітній веб-квест» у наступних аспектах: зокрема
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Л. Г. Нечитайло, К. О. Журба, І. М. Шкільна характеризують «квесттехнологію» як інноваційну педагогічну ігрову технологію; Б. Додж,
Т. Марч трактують поняття «квест» як уміння аналізувати, синтезувати та
оцінювати інформацію; Н. Ю. Гончарова, В. В. Шмідт характеризують
«квест» як сценарій організації проєктної діяльності з використанням
ресурсів мережі Інтернет; М. С. Гриневич висвітлює поняття «квестів» у
контексті медіаосвітніх квестів, як нову й перспективну технологію в
медіа-дидактиці; Т. Є. Рак, М. М. Козяр, І. О. Каруна, А. В. Федоров
визначають поняття «веб-квесту» як освітнього сайту, присвяченого
самостійній дослідницькій роботі учнів з певної теми з гіперпосиланнями
на різні веб-сторінки. На думку науковців: Д. В. Грабчак, С. П. Крутієнко,
Л. Г. Нечитайло, І. М. Сокол застосування квест-технології у професійній
діяльності педагога дає можливість реалізувати здібності в більш
сприятливій, психологічно позитивній атмосфері співробітництва,
урізноманітнити освітній процес шляхом поєднання новітніх та
традиційних дидактичних засобів навчання [3; 5; 6].
Квест-технологія як інноваційна ігрова технологія є дієвим засобом
розвитку
креативності,
логічного,
критичного
мислення,
загальнокультурної,
підприємницької,
комунікативно-інформаційної
компетентностей особистості.
Таким чином, сучасний педагог повинен володіти інноваційними
технологіями, працювати за новими програмами, спілкуючись із
поколінням школярів, що виросло в умовах комп’ютеризації майже всіх
сфер людської діяльності.
Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти,
відділом освітніх інновацій було проведено соціологічне дослідження
щодо використання квест-технології в професійній діяльності педагога.
Відповідно до результатів дослідження, 70,3 % освітян стверджують, що
застосування квест-технології підвищує ефективність і якість навчання,
сприяє вихованню та розвитку якостей особистості, що відповідають
вимогам інформаційного суспільства; 58,3 % респондентів переконанні,
що кваліфікованому вчителеві обов’язково володіти квест-технологією.
Педагоги акцентували увагу на наступних формах роботи з
використанням квест-технології: семінари-тренінги (62 %), майстер-класи
(59 %), семінари-практикуми (50 %), висловили свою зацікавленість у
програмі спецкурсу та науково-методичних матеріалах «Основи
впровадження квест-технології в освітній процес» (32 %), проведенні
екскурсій, заходів у Музеї освіти Волині (ВІППО) (30 %).
75

Враховуючи результати соціологічного дослідження, відділом освітніх
інновацій розроблено сертифіковані освітні програми семінарів-практикумів
щодо підвищення професійного розвитку педагогів з питань використання
квест-технології у професійній діяльності: «Основи впровадження квесттехнології в професійній діяльності педагога» (8 год), «Розвиток професійних
компетентностей педагогів засобами квест-технології» (6 год, схвалено
вченою радою ВІППО, протокол № 7 від 28.12.2021).
Результати проведення семінарів-практикумів передбачають:
– усвідомлення сутності, змісту та способів застосування квесттехнології у професійній діяльності;
– знання особливостей різних видів квестів;
– володіння методами розробки освітніх квестів;
– здатність об’єктивно оцінювати проходження учнями освітніх квестів;
– вміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології
для організації занять з використанням квест-технології.
Ігрова технологія квесту, що використовується під час проведення
семінарів-практикумів дає змогу залучити всіх учасників заходів до
процесу пізнання, обміну знаннями та ідеями, кожному зробити свій
внесок у досягнення бажаного результату. Знання, що здобуваються таким
чином, міцніші, а вміння краще відпрацьовані, ніж за традиційних форм
організації роботи.
Досвід використання педагогами квест-технології у професійній
діяльності був презентований на круглому столі «Забезпечення
суб’єктності навчання шляхом використання квест-технології» (25 жовтня
2021 р., м. Луцьк). Педагоги у своїй професійній діяльності найактивніше
застосовують веб-квести, які є одним із новітніх засобів використання
інформаційно-комунікаційних технологій, з метою створення уроку,
орієнтованого на розширення інтересів учнів, поглиблення їх знань,
розвитку творчих здібностей, формування цифрової компетентності та
мотивації до навчання. Учителі інформатики, математики української
мови та літератури, початкових класів, англійської мови, зарубіжної
літератури, основ здоров’я, класні керівники, заступники директорів з
навчально-виховної роботи закладів освіти Волинської області
використовують квести в освітньому процесі, проведенні виховних,
методичних, туристичних заходів розробляючи власні освітні квести,
квест-уроки. Під час проведення науково-методичних заходів Волинським
ІППО щодо використання квест-технології в освітньому процесі, педагоги
презентували методичні квести: «Вивчай. Створюй. Мотивуй», «Освітніми
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стежками видатних педагогів», «STEM-освіта», акцентували увагу на
питаннях цифрової трансформації освіти, гейміфікації, небезпечних
квестах для дітей, розробці мобільних застосунків, екологічних квестів.
Зокрема вчителями на семінарах-практикумах, круглому столі були
проаналізовані та презентовані власні освітні квести з англійської мови
«The Fallen Leaves QR-quest» (8 клас), квест-гра з англйської мови «English
Express» (5 клас), використання квесту-розслідування на уроках
зарубіжної літератури, квест-гра «Де живуть книжки» (1 клас), квестовий
день у 1 класі. 29 тиждень «Світ тварин», квест для учнів початкових
класів «Скарби рідної мови», урок основ здоров’я з елементами квесту
«Пазли здоров’я» (5 клас), урок-квест з інтегрованого курсу «Я досліджую
світ». Тема тижня «Я і моя Батьківщина», патріотичний квест «Україна –
найкраща країна», загальношкільний квест до Дня писемності та мови
«У гонитві за оцінкою», програма квесту «Подорож в країну рідної мови»,
квест з алгебри «7 чудес України» (8 клас). За результатами роботи освітян
було укладено методичні рекомендації та електронну збірку матеріалів
круглого
столу
«Забезпечення
суб’єктності навчання
шляхом
використання квест-технології», яка висвітлює теоретичні засади
інноваційних технологій, практичне спрямування квест-технології.
Проведення різноманітних заходів з теми: круглих столів, семінарівпрактикумів, семінарів-тренінгів, майстер-класів, вебінарів, тематичних
історичних, краєзнавчих екскурсій з використанням елементів квесттехнології сприяють усвідомленню практичної значущості інновацій у
системі освіти на професійному й особистісному рівні, розвитку здатності
до суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітньому процесі шляхом використання
квест-технології.
Висновок. Соціологічне дослідження, різноманітні заходи з теми
проведені Волинським ІППО, відділом освітніх інновацій підтверджують
зацікавленість педагогів у використанні квест-технології у професійній
діяльності з метою особистісного розвитку учнів, формування життєвих
компетентностей та національних цінностей. Тому важливим є
визначення та впровадження в систему післядипломної педагогічної
освіти комплексу організаційно-педагогічних умов щодо формування
готовності вчителів до використання квест-технології, спрямування
пізнавально-практичної діяльності педагогів на створення та реалізацію
власних освітніх квестів, проведення соціологічних досліджень щодо
використання квест-технології у професійній діяльності, науковометодичних заходів з теми, створення освітнього сайту для проведення
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веб-квестів з метою навчання учителів новітнім технологіям викладання
та формування навичок цифрової компетентності.
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ТЕХНОЛОЇЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОПП
КАНТОР Тетяна Володимирівна,
директор
(Нововолинська спеціальна школа № 9 Волинської обласної ради)
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МОДЕЛЮВАННЯ STEM-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
КАРЮК Ніла Василівна,
директор;
ЯРОЩУК Лариса Іванівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи
(Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс
загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей» Луцької міської ради)

Відповідно до наказу управління освіти і науки Волинської
облдержадміністрації від 08.12.2021 року № 490 «Про введення в дію
рішень колегії управління освіти і науки Волинської обласної державної
адміністрації від 28 жовтня 2021 року» про проведення дослідноекспериментальної
роботи
у
2021–2026
роках
та
надання
загальноосвітнім навчальним закладам статусу експериментального
навчального закладу регіонального рівня на базі КЗ «Луцький навчальновиховний комплекс загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 7 –
природничий ліцей Луцької міської ради» проводиться дослідноекспериментальна робота з теми «Моделювання STEM-орієнтованого
освітнього середовища для розвитку інформаційно-цифрової
компетентності здобувачів освіти».
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Об’єкт дослідження: освітній процес у закладі освіти.
Предмет дослідження: педагогічні умови моделювання STEMорієнтованого освітнього середовища для розвитку інформаційноцифрової компетентності здобувачів освіти світи.
Мета дослідження: розробити та експериментально перевірити
модель та педагогічні умови розвитку інформаційно-цифрової
компетентності здобувачів освіти.
Гіпотезою дослідження висунуто припущення про те, що розвиток
інформаційно-цифрової компетентності здобувачів освіти буде успішним
за дотримання таких педагогічних умов:
– створення STEM-орієнтованого освітнього середовища;
– використання нових інформаційних технологій;
– підвищення інформаційно-цифрової компетентності педагогів
закладу освіти.
Розвиток інформаційно-цифрової компетентності є однією з основних
вимог інформаційного суспільства. Це пояснюється активним
упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у всі сфери
людського життя та необхідністю врегулювання проблемних питань,
пов’язаних з адаптацією освітнього простору до динамічних
соціокультурних змін. Крім цього, застосування досягнень зі сфери
робототехніки, штучного і гібридного інтелекту, нейромережі, феноменів
доповненої і віртуальної реальності, розвиток мобільного, мережевого і
дистанційного навчання, поступовий перехід ключових видів діяльності,
зокрема і навчальної, у Інтернетпростір, зумовлює пошук шляхів
створення такого освітнього середовища, що посприяє рішенню таких
основних завдань освіти як:
− формування та розвиток інформаційно-цифрової компетентності
особистості;
− перехід від традиційних методів навчання, спрямованих на
репродуктивне засвоєння знань, до інноваційних, що передбачають
індивідуалізацію освітнього процесу, використання форм та засобів для
активного творчого співробітництва всіх суб’єктів освітнього процесу;
− сприяння професійній мобільності особистості через надання
можливості навчатися у будь-якому віці, у будь-який час та ін.;
− підвищення конкурентоспроможності молоді, зокрема через
неперервну освіту, відповідність освіти попиту на ринку праці та ін.
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Одним із таких середовищ є STEM-орієнтоване освітнє середовище
(де STEM є абревиатурою: S – science (природничі науки), T – technology
(технології), Е – engineering (інженерія та технічна творчість), М –
mathematics (математика)), що передбачає застосування у його межах
практикоорієнтованого, міждисциплінарного та проєктного підходів при
викладанні вчителями дисциплін природничо-математичного циклу,
робототехніки та формування в учнів креативного, творчого мислення
завдяки використанню в освітньому процесі різних галузей мистецтва та
інформаційно-комунікаційних технологій.
STEM-освіта базується на використанні сучасних засобів і обладнання,
що пов’язані з технічним моделюванням, енергетикою й електротехнікою,
інформатикою,
обчислювальною
технікою
і
мультимедійними
технологіями, науковими дослідженнями у сфері енергоощадних
технологій,
автоматикою,
телемеханікою,
робототехнікою
та
інтелектуальними системами, радіотехнікою і радіоелектронікою,
авіацією, космонавтикою і аерокосмічною технікою тощо.
Інновації в освітньому середовищі STEM-освіти стосуються всіх його
складових – просторово-матеріальної, інформаційно-технологічної,
соціальноособистісної, чому сприятиме задекларована Концепцією нової
української школи (НУШ) автономія закладів освіти у визначені змісту
освіти.
Важливими компонентами середовища STEM-освіти є:
– інтегровані навчальні програми, курси за вибором, що зорієнтовані
на формування компетентностей (до створення креативного контенту
мають долучатися освітяни та фахівці з певних галузей знань,
представники промисловості та бізнесу);
– міждисциплінарні засади навчання, які спрямовані на вирішення
реальних практичних завдань в умовах дефіциту академічних знань, а
також практико-орієнтоване навчання в межах STEM-дисциплін і поза
ними;
– акцент на проєктній, командній та груповій роботі учнів;
домінантними організаційними формами є проєкти, інтегровані уроки,
квести, кейси, екскурсії, тематичні дні, конкурси, наукові виставки,
фестивалі інженерних проєктів, хакатони тощо;
– зони активності у класі: зони дослідництва та творчості, розвитку та
взаємодії, презентаційна зона тощо – сучасні засоби навчання, серед яких
навчальні роботи-конструктори (LEGO, LEGO Mindstorms, Cubelets,
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LittleBits, MakeBlock тощо), які дають змогу в ігровій формі ознайомитися з
основами робототехніки, електроніки, механіки, програмування, висувати
власні ідеї, створювати складні конструкції з різноманітними датчиками
для навігації та взаємодії з навколишнім середовищем і реалізовувати їх на
практиці, цифрові вимірювальні комплекси, мікропроцесори та
програмування, мережеві та дистанційні інструменти співпраці та ведення
проєктів, які забезпечують принцип рівного доступу до якісної освіти для
учнів різних вікових груп і особливих потреб;
– залучення ресурсів і співпраця між шкільними колективами та
зовнішніми учасниками: закладами вищої освіти (ЗВО), академічними
науковими установами, науково-дослідними лабораторіями, музеями,
природничими
центрами,
підприємствами,
бізнес-структурами,
громадськими та іншими організаціями;
– активна взаємодія з батьками;
– систематичний моніторинг результатів.
Зауважимо, що поряд із традиційними джерелами здобуття знань
широко використовують глобальні та локальні інформаційні мережі з
різноманітними базами даних і профільними експертними системами для
вивчення та аналізу явищ, наукових експериментів, моделювання тощо, а
також на базі яких створюються спеціальні середовища навчання з
використанням ІКТ, онтологічні кабінети, віртуальні SТЕМ-лабораторії,
музеї науки тощо.
Для
реалізації
завдань
дослідно-експериментальної
роботи
педагогічним колективом закладу проведено контент-аналіз наукових
досліджень та педагогічного досвіду за темою експерименту. За темою
експерименту укладено глосарій термінів і понять, список літератури,
тематичний каталог. Результати обговорені на засіданнях методичних
об’єднань та враховані при індивідуальному консультуванні педагогів з
питань організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.
Відповідно до завдань І етапу дослідно-експериментальної роботи
проведено діагностику:
– опитування «Готовність педагогів до інноваційної діяльності»;
– опитування педагогів, учнів та батьків «Чи знаєте Ви, що таке
STEM?».
Беручи до уваги результати опитування, протягом 2021/2022 н. р.
було розроблено модель впровадження STEM-технологій в освітній
простір закладу.
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Співпраця

Профорієнтаційний
супровід
Модель
використання
STEM-технологій
у закладі

STEMспільнота

Дистанційне
навчання
STEMтиждень

Інженерний
тиждень

STEM-уроки
Мейкерство

Рисунок 1. Модель використання STEM-технологій в закладі

Працюючи за напрямом STEM, у закладі планується проведення
науково-просвітницьких акцій, STEM-тижнів, наукових пікніків, Днів
науки, фестивалів з мейкерства, науково-технічної творчості тощо.
Протягом 2021/2022 н. р. у закладі проводилися інтегровані уроки,
STEM-уроки, уроки мейкерства.
В умовах початкової школи, впровадження елементів SТЕМ–освіти
відбувається через проведення дослідницької діяльності, інтегрованих
уроків, занять гуртка початкового технічного моделювання. Дослідницька
діяльність молодших школярів є різноманітною за тематикою: «Вода –
джерело життя», «Для чого потрібно знати математику?», «Природа
навколо нас».

Рисунок 2. Інтерактивний кардмейкінг
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Традиційно, в закладі проводяться бінарні уроки. Наприклад,
інформатики та англійської мови. У ході таких уроків учні створюють
презентації, текстові документи англійською мовою, закріплюють знання
загальних принципів роботи з програмами, удосконалюють навички
аудіювання та усного мовлення, розвивають творчі здібності та
удосконалюють мовленнєві та комунікативні навички.
У закладі освіти активно використовуються комп’ютерні технології.
Так, при вивченні математики ефективно використовується сервіс
GeoGebra, що дозволяє візуалізувати дослідження математичних об’єктів,
виразів, ілюструвати методи побудови.
У процесі вивчення хімії моделювання дозволяє відтворювати складні
хімічні експерименти. З цією метою використовуються можливості
віртуальної лабораторії VirtuLab, за допомогою якої здійснюються різні
лабоаторні досліди.

Вивчення географії вимагає запам’ятовування великої кількості
номенклатури, тому в засвоєнні знань важливу роль відіграє пам'ять.
Наявність ігрових і навчальних програм із заповнення карт і знаходження
відповідностей допомагає учневі легко справитися з об’ємом необхідних
знань.
Під час вивчення природничих дисциплін використовуються
віртуальні лабораторії для виконання лабораторних та практичних робіт.
Під час виконання таких робіт учні набувають навички проведення
експериментів, розуміння приладів.
Для забезпечення дистанційного навчання та створення єдиного
інформаційного середовища закладу педагогічні працівники та
адміністрація перейшли на використання пакета хмарних сервісів Google
Workspace.
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Окрім того, організовувалися і проводилися заходи з профорієнтації за
форматом популярних проектів «Професії майбутнього», «Дівчата STEM»,
«ІТ-дівчата», враховуючи місцеві потреби ринку праці та можливості
підприємств, бізнес-структур Волинської області.
Учні закладу брали участь у заходах, які проводяться за підтримки
Міністерства освіти і науки України, наприклад: олімпіади з предметів
природничо-математичного циклу, міжнародний математичний конкурс
«Кенгуру», міжнародний ІТ-конкурс «Бобер», міжнародна дистанційна граконкурс «Олімпіс», Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»,
Всеукраїнський Інтернет-турнір «Відкрита природнича демонстрація»,
Всеукраїнські інтерактивні конкурси «МАН-Юніор Дослідник» і «МАНЮніор Ерудит».
Високу результативність показали учні на ІІ (міському) етапі
Всеукраїнської олімпіади з математики: Деркач А. (7-В клас, ІІ м., учитель
Смалюк Н. Т.), Гульт І. (8-Б клас, ІІІ м., учитель Хома Л. Л.), Назарук Д. (9-Б
клас, ІІ м., вчитель Хома Л. Л.), Бобер І. (11-М клас, І м., учитель Хома Л. Л.).
Переможцями ІІ (міського) етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики
стали такі учні: Деркач А. (7-В клас, ІІІ м., учитель Голоюх С. Й.),
Вержбіцкі Д. (8-А клас, ІІІ м., вчитель Савлук Л. П.), Пушкар В. (11-М клас,
ІІ м., вчитель Савлук Л. П.), Демидюк С. (10-Г клас, ІІ м., вчитель Савлук Л. П.),
Назарук Д. (9-Б клас, ІІІ м., вчитель Савлук Л. П.).
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Переможцями ІІ (міського) етапу Всеукраїнської олімпіади з географії
стали такі учні: Криштапюк Д. (9-А клас, ІІ м., вчитель Савочка Л. М.),
Осипюк Н. (11-М клас, ІІІ м., вчитель Ільчук Ж. М.). Учень 9-Б класу Назарук Д.
посів ІІІ м. на ІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії. Проте
немає жодного призера на ІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з
біології.
Учень 10-Г класу у складі збірної команди став призерами міського
турніру з географії (ІІІ м.).
Переможцями І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України Луцької
міської територіальної громади стали: Бобер І. (11-М клас, І м., вчителі:
Козлович С. В., Дмитроца О. Р.), Яслинський В. (11-М клас, І м., вчитель
Голуб С. М.).
Учень 11-М класу Яслинський В. презентував роботу «Продуктивність
різних сортів сої в умовах Лісостепової зони Волинськoї області. (науковий
керівник Голуб С. М.) на Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих
бригад, трудових аграрних обʼєднань школярів.
Учениця 9-А класу (проєкт «Екологічна локація майбутнього “EcoGreen Клас”», вчитель Савочка Л. М.) та учень 11-М класу Савочка Б.
(проєкт «Центр екологічних ініціатив», вчитель Заяц О. Ю.) представили
свої проєкти на ІІІ конкурсі креативних ідей для школярів і студентів
коледжів Волинської області «Зробимо Волинь кращою».
Високий рівень знань продемонстрував учень 9-Б класу Назарук Д.,
посівши І місце у Волинській обласній інтернет-олімпіаді з інформатики
(вчитель Данильчук Р. Л.)
Одним із ефективних засобів формування компетентностей є
дослідно-проєктна робота. В першу чергу це участь учнів школи у
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.
Якість впровадження STEM-освіти багато в чому визначається
компетентністю та рівнем професійної діяльності науково-педагогічних
працівників, наскільки вони активно використовують новітні педагогічні
підходи до викладання й оцінювання, інноваційні практики
міждисциплінарного навчання, методи та засоби навчання з акцентом на
розвиток дослідницьких компетенцій. У зв’язку з цим, останнім часом
посилена увага приділяється здійсненню якісної підготовки педагогів,
реалізації довгострокових ініціатив щодо їх професійного розвитку на
курсах підвищення кваліфікації в інститутах післядипломної педагогічної
освіти та у міжатестаційний період.
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Розвитку професійної компетентності педагогічних працівників
сприяє участь у різнопланових заходах регіонального, всеукраїнського:
науково-практичні конференції, семінари, вебінари, STEM-фестивалі,
конкурси, заняття у web-STEM-школі «STEM-освіта вчителя» тощо.
На таких заходах освітяни не тільки отримують нові знання, доступ до
нових ресурсів, але й мають змогу презентувати власні наробки та
обмінюватися новими думками, ідеями, досвідом.
На базі закладу 10 листопада 2021 р. був проведений онлайн-семінар
вчителів інформатики Луцької ТГ на тему: «Формування життєвих
компетентностей на уроках інформатики шляхом впровадження
інноваційних технологій». Учитель інформатики Мозоль О. А. провела
майстер-клас «Використання технології «web-квесту» у початковій школі»,
що особливо актуально під час дистанційного навчання. Росоловська О. М.
ознайомила та продемонструвала сайт інтерактивних симуляцій PhET.
Данильчук Р. Л. продемонстрував приклади додатків доповненої
реальності та особливості їх використання на уроках фізики, хімії,
астрономії, математики.
На базі закладу відбулося онлайн-засідання екологічної школи
«Розкриваємо «родючі секрети». Чи стане органічне землеробство
альтернативою традиційному?» (вчителі Козлович С. В., Ільчук Ж. М.).
Захід відбувся за підтримки відділу екології та департаменту освіти
Луцької міської територіальної громади. Це унікальний крок в
просвітництві щодо діючих і ефективних екологічних практик.
Особливим гостем на семінарі став винахідник унікального
органічного добрива «Біочар IDEALE» Вячеслав Родителев. Він розробив та
запатентував добриво, яке складається з вуглецю, має пори та вміє
акумулювати вологу. Вячеслав Володимирович розповів присутнім про
важливість дбайливого відношення до українських грунтів, поділився
інформацією про те які проблеми зараз виникають в аграріїв у різних
куточках країни. Всі з цікавістю слухали про можливості «Біочар IDEALE»,
практику його застовування.
Учителі інформатики Мозоль О. А., Росоловська О. М. проводили
навчання для педагогів закладу з питань організації дистанційної освіти
та здійснювали супровід дистанційного навчання.
Напрацювання з теми експерименту представлені на виставці
дидактичних та методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів
Луцької міської територіальної громади».
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК НСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ
ДІТЕЙ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
КІНАХ Неля Володимирівна,
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки та психології
(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти)

Гра так чи інакше завжди була присутня в навчанні. Але, в останні
роки зростаючий інтерес до комп’ютерних ігор змусив говорити про
гейміфікацію як про один з ключових трендів освіти. Розвиваюче
гейміфіковане середовище поступово стає реальним конкурентом
традиційним навчальним матеріалами завдяки використанню найкращих
програм лояльності, дизайну ігор [2, c. 376].
Гейміфікація була визначена як «процес використання ігрового
мислення та механіки для залучення аудиторій та вирішення проблем».
Kim A. охарактеризував гейміфікацію як «використання методів гри, щоб
зробити діяльність більш привабливою та цікавою». В свою чергу, на
думку Kapp K., термін «гейміфікація» пояснюється як використання гри на
основі механіки, естетики та ігрового мислення, щоб залучити людей,
мотивувати дії, сприяти навчанню та вирішенню проблем [1, с. 89]. Згідно
з позицією Кевіна Вербаха – ведучого відкритого курсу по гейміфікаціі в
рамках проекту онлайн-освіти Coursera, гейміфікація – це використання
елементів гри і технологій створення ігор в неігровому контексті.
Гейміфікація (або ігрофікація) – це використання ігрових підходів
для неігрових процесів. Ми бачимо інструменти гейміфікації в улюбленій
кавʼярні, коли збираємо печатки, щоб отримати шосту каву в подарунок.
Ігрові методики мотивують нас заповнити свій профіль у Facebook або
LinkedIn на 100 %. Гейміфікація допомагає достукатися до сучасних дітей,
які звикли грати в компʼютерні ігри і спілкуватися в соціальних мережах.
Якщо говорити про гейміфікацію всього процесу освіти, то тут можна
зустріти різні підходи. Один з них полягає у впровадженні елементів
гейміфікації у систему управління навчанням. Другий підхід полягає в
паралельній гейміфікації системи керування навчанням і самої системи
навчання. Тому ми бачимо, що спектр застосування гейміфікації в освіті
досить широкий, що дозволяє говорити про перспективи цієї технології та
її елементів.
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Упроваджуючи гейміфікацію в сучасній освіті, охоплюємо різні її
сфери, які дозволяють розглядати гру як метод навчання й виховання, як
форму виховної роботи, як уміння учнями досягати поставлених цілей,
керувати своїми емоціями та раціонально, правильно використовувати
власний час, отримуючи мотиватори та досягаючи результатів. Елементи
гейміфікації застосовуються не лише в дошкіллі, початкових класах, але і в
старшій школі. Бали, рейтинги, досягнення, мотиватори, квести – усе це
прихована частина гейміфікації, яку щоденно використовують в
освітньому просторі як важливу складову розвитку особистості.
Гра – це добровільне подолання необов’язкових перешкод, це та
діяльність, яку практикують люди на всіх етапах свого життя та за
допомогою якої формуються необхідні навички. Але потрібно пам’ятати
про досягнення результатів під час гри.
Гейміфікація – одна з необхідних складових під час дистаційного
навчання, адже робить такі онлайн-зустрічі не лише інформативними, але
й цікавими. Костянтин Ушинський говорив, що монотонні уроки потрібно
розбавляти іграми та вправами. Це завжди працює на результат, тому що
під час гри задіяна емоційна складова, завдяки якій матеріал
запам’ятовується краще. Використовуючи гейміфікацію в освітньому
середовищі учні навчаються досягати результатів, самовиражатись,
взаємодіяти, розв’язувати задачі, отримувати стимул до прояву
наполегливості. Такий підхід розвиває дитячу креативність та критичне
мислення.
До ігрових елементів, що формують механіку процесу гейміфікації
відносяться:
– виклик (мета для досягнення);
– завдання, тести;
–
співробітництво
(виконання
роботи
над
помилками,
взаємодопомога при вирішенні задач);
– зворотний звʼязок (інформація про успіхи гравця);
– накопичення ресурсів (накопичення показників знань);
– винагороди (бонусні бали, нагороди, бейджики, віртуальна валюта);
– стан перемоги (шкала досягнень, сумарний показник балів,
поточний показник знань з урахуванням бонусів, підсумкова оцінка,
рейтинг).
Гейміфікований процес навчання може базуватися як на всіх цих
компонентах разом, а також застосовувати тільки деякі з них,
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які дозволяють досягнути дидактичні цілі й завдання. Реалізувати ці
елементи гейміфікації в освітньому процесі можна за допомогою освітніх
сервісів, які збільшуються з кожним роком. Існує велика кількість сервісів і
співтовариств, що використовують гейміфікацію для освіти:
– Alice (https://www.alice.org/), Scratch (https://scratch.mit.edu/) –
середовища для вивчення основ алгоритмізації та програмування у ігровій
формі;
– CodeSchool (http://codeschool.uzhnu.edu.ua/) – сервіс навчання
програмуванню з елементами гейміфікації;
– MotionMathGames (https://motionmathgames.com/) – мобільні та
десктопні ігри з математики;
– Mathletics (http://uk.mathletics.com/) – освітній сайт для школярів,
спрямований на залучення дітей до математики через ігри та змагання;
– Spongelab (https://www.spongelab.com/landing/) – платформа для
персоналізованої наукової освіти;
– LinguaLeo.ru (https://lingualeo.com/ru) – цікавий і ефективний
спосіб вивчення англійської мови;
– Kahoot! (https://kahoot.com/) – безкоштовний онлайн-сервіс для
створення інтерактивних навчальних ігор;
– Zombie-BasedLearning (http://zombiebased.com/) – сервіс для
навчання із застосуванням тематики зомбі і ігрових елементів для
побудови навчального курсу з географії;
– MinecraftEdu (https://www.minecraft.net/) – це онлайн-симулятор, в
якому гравці можуть створювати з блоків ігрові світи, а також взаємодіяти
з іншими гравцями, активно застосовується у навальному процесі;
– WorldofClasscraft (WoC) (https://www.classcraft.com/) – безкоштовна
ігрова платформа, що відноситься до сфери проєктування навчання.
Це освітня рольова онлайнгра. Управляє грою вчитель (майстер), він же
роздає бали за різні досягнення (виконання завдань, відповіді на питання).
Передбачається система ігрових заохочень і покарань [3, с. 250].
Отже, впровадження ігрових інструментів в освітній процес сприяє
підвищенню пізнавальної активності учнів, формуванню інтересу до
знань, розвитку навчальної мотивації та ініціативи. Гейміфікація в освіті –
це процес поширення гри на різні сфери освіти, який дозволяє розглядати
гру і як метод навчання і виховання, і як форму виховної роботи, і як засіб
організації цілісного освітнього процесу. Спектр застосування гейміфікації
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в освіті досить широкий, що дозволяє говорити про перспективи цієї
технології та її інструментів.
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РОЗВИВАЮЧІ МОЖЛИВОСТІ ВИДІВ
ЕМОЦІЙНО-ОБРАЗНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
КОЗЛОВА Жанна Геннадіївна,
вчитель початкових класів
(Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 9
Луцької міської ради Волинської області»)

Як виглядатиме світ через декілька десятків років? Ми не можемо
передбачити, яку професію оберуть наші діти й чи існуватимуть ті
спеціальності, які сьогодні вважаються престижними. Є лише один
правильний спосіб підготувати дитину до успішного дорослого життя:
навчити адаптуватися до будь-яких змін, які чекають її в майбутньому.
Робити ставку не тільки на жорсткі, але, перш за все, на гнучкі навички.
У рамках обласного експерименту з теми «Розвиток м’яких навичок
(soft skills) як фактор життєвої самореалізації особистості» я працюю
над темою «Розвиваючі можливості видів емоційно-образної
діяльності учнів початкової школи». Актуальність роботи обумовлена
компетентнісним підходом у навчанні дітей молодшого шкільного віку та
підвищенням дослідницького інтересу стосовно розвитку їх емоційного
інтелекту, як важливої складової адаптації і соціалізації учнів у школі.
Емоційний інтелект є однією з головних складових у досягненні успіху в
житті та відчуття щастя.
Актуальність проблеми розвитку емоційного інтелекту досить чітко
описана вченими Е. Л. Носенко та У. В. Кірєєвою в теоретичному,
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соціальному та педагогічному аспектах. Дослідники О. В. Кочерга та
І. В. Огаренко приходять до висновку, що існує чітка залежність успішності
школяра від точності його орієнтації, що обумовлює гостру потребу
розвитку потенціалу емоційного інтелекту людини задля її ефективної
соціальної адаптації та успішної самореалізації.
Мʼякі, гнучкі навички або мета навички (soft skills) – це вміння, які
виробляються протягом життя людини. Це так звані особистісні якості, які
не піддаються вимірюванню. Сюди можна віднести соціальні навички,
емоційний інтелект, силу волі, завзятість, креативність, вміння протистояти
стресам і знаходити спільну мову з оточуючими, здатність адаптуватися до
змін в умовах життя, праці та навчання. Але головною складовою таких
навичок є здатність до подальшого саморозвитку. Розвивати м’які навички
необхідно якомога раніше, бажано вже в школі. Але одна з проблем сучасної
шкільної освіти – це відсутність прикладного характеру. Зазвичай людина
набуває нових вмінь за схемою: «знання – уміння – навички». Школа ж дає
учням лише теоретичні знання. І отримуємо прірву між отриманою
інформацією та практичною реальністю. Тому завдання вчителя – готувати
дітей до реалій життя, де навичка домовлятися важливіша, ніж вміння
розв’язувати задачі та вирази.
У ході реформування початкової школи особливо актуальною є
проблема взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу. Суспільне
замовлення України і світового співтовариства вимагає людей, здатних не
тільки самовдосконалюватись, а й взаємодіяти, спілкуватися для
повноцінного життя в соціумі. Виконання цього завдання обумовило потребу
розвивати в початкових класах навички комунікації: вміння спілкуватися
відповідно до ситуації, враховувати міміку і жести, домовлятися,
підсумовувати результати розмови. Так під час участі у Всеукраїнській акції
«День єднання» діти об’єднувалися у групи за інтересами: читали вірші,
співали пісні про Україну, малювали плакати, ознайомлювавлися з
цікавими фактами про Батьківщину та складали міні-твори.
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Сфера
інтелектуально-пізнавального
розвитку
передбачає
розвиток творчого й критичного мислення школяра, стимулює пошук
цікавої та пізнавальної інформації, запам’ятовування інформації через
образи, асоціації й відчуття. Це зустрічі з відомими людьми, співпраця з
волонтерами, листування з воїнами, проведення годин літературного
читання, участь у позакласних та позашкільних заходах. У цьому
навчальному році учні класу зустрічалися з дитячою українською
письменницею Галиною Костянтинівною Вдовиченко в рамках презентації
її книги «36 і 6 котів – рятувальників»; брали активну участь у майстеркласі зі створення мультиплікаційного фільму «Слоненятко» однокласниці
Бабінської Анни; відвідували галерею «Україна дитячими очима»
маленької художниці класу Кузик Емми.

Систематично відвідували екскурсії-казки «У гостях у Золотої осені»
із циклу «Чарівні пори року», «Волинська Голландія», інтерактивні
екскурсії «Слідами Волинських кликунів» та «Таємничі підземелля
Луцька», у проведенні родинних свят «Бабусина казка» та «Квіти
українського віночка», конкурсі «Чарівна україночка», оскільки саме вони
забезпечують реалізацію дидактичного принципу звʼязку теорії з
практикою, сприяють формуванню й розвитку спостережливості,
самостійному пошуку інформації, умінню користування нею в
теоретичному і практичному пізнанні довкілля.

99

Під час зимових канікул родини учнів класу відвідали прем’єру казки
«Попелюшка», в якій роль пажа виконував актор Волинського
драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка – учень нашого
класу Данилюк Микола. Результатами роботи за цим напрямком є подяки
в акції «Україна починається з мене» від волонтерів Волині та їх партнера –
обласної бібліотеки для юнацтва та листи-подяки від захисників Вітчизни.

Необхідно також розвивати емоційний інтелект школярів, оскільки
важливою умовою спілкування є не просто чути, а «бачити співбесідника»,
спробувати його зрозуміти, викликати на відвертість. Емпатія – один із
психологічних механізмів, що дає широкі можливості для формування
творчих здібностей дітей: вміння розпізнавати чужі емоції та
демонструвати свої, налагоджувати емоційний контакт для спільної
роботи. Це складання учнями словесних, графічних, хореографічних
малюнків за мотивами художніх творів, пластичних етюдів, використання
прийомів емпатії та «метаморфози». На уроках ЯПС впроваджую рольові
ігри-експромти
(несподівані
завдання),
виховний
вплив яких
забезпечується внаслідок перевтілення («метаморфози»), що вимагає від
учня вміння поставити себе на місце іншого обʼєкта. «Входячи в роль», учні
коментують ситуацію від імені даного предмета, співпереживають йому
(Метелик: «Це зараз я сувенір, а недавно...»; Книга: «Цікаво, що зі мною
зроблять, коли прочитають?» Діти придумують продовження і роблять
висновок про дбайливе ставлення як до живих істот, так і до рукотворних
предметів. Активно впроваджую в навчальний процес вправи на розвиток
емпатії: «Сюрпризний момент», «Дзеркало», «Різнокольорова вода»,
«Розфарбуй емоції», «Усмішка по колу». Так під час виконання завдання
«Розфарбуй емоції» пропоную дітям зафарбувати піктограми, добираючи
колір, що, на їхню думку, найбільше пасує до піктограми емоційного стану,
і пояснюють, чому саме обрано той чи інший колір. Наприклад,
«Я замалювала веселий смайлик червоним, оскільки він мені подобається».
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Для посилення на уроках емоційності та емпатії демонструю
відеозамальовки, відеофільми, добираю афоризми, крилаті вислови,
прислів’я, народні прикмети, музичний супровід. Хвилинки релаксації,
вправи для збереження зору, нейробіка, фізкультхвилинки, танцювальні
хвилинки є обов’язковою та невід’ємною частиною кожного уроку,
оскільки зберігають здоров’я, позитивно-емоційне налаштування кожної
дитини.

Костянтин Вентцель говорив: «На дитину потрібно дивитися не як на
учня, а як на маленького шукача істини». Оскільки у своїй роботі я
націлююсь не на результат, а на процес діяльності, то вважаю, що
важливою навичкою є робота з інформацією: вміння збирати,
аналізувати й оцінювати нову інформацію, задавати потрібні питання;
орієнтуватися у широкому інформаційному полі сучасного світу.
У вирішенні цього завдання допомагає проведення екскурсій: відвідування
краєзнавчого музею, музею-скансену історії сільського господарства
Волині в селі Рокині, музею технічного прогресу, музею сучасного
українського мистецтва Корсаків, студії ручної вишиванки майстринь
Волині; проведення майстер-класів з розпису пасхальних яєць,
виготовлення ляльки-мотанки; дослідницьке колекціонування орнаментів
різних регіонів України.
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Вони є досить ефективною формою організації навчальної роботи та
сприяють формуванню й розвитку таких здібностей і навичок учнів:
орієнтування в навколишній дійсності, спостереження, самостійне
знаходження інформації, користування нею в теоретичному і практичному
пізнанні довкілля, спільне та індивідуальне прийняття рішень. Намагаюсь
залучити учнів до виконання різноманітних завдань дослідницького
характеру: «Однорічні рослини-гіганти», «Кімнатні рослини-барометри»,
вічний тераріум.

Генріх Гейне казав: «Як великий художник, природа вміє і з
невеликими засобами досягати великих ефектів». На підтвердження цих
слів пропоную вашій увазі презентацію досліду «Світ у лампочці»,
проведений восени учнями класу. Вічний тераріум ми зробили у лампочці.
Пропоную покроковий алгоритм створення вічного тераріуму. Беремо
лампочку, наповнювач шукаємо в лісі. Нам потрібен звичайний мох – це
ідеальний кандидат, оскільки рослина невелика і дуже живуча, що у
нашому випадку особливо актуально. Ще нам потрібно трішки лісового
ґрунту та кори дерева. Вийшов такий набір. Із паперу робимо конус, через
який насипаємо дрібні камінці, які виступатимуть у ролі дренажу.
Далі засипаємо пісок, розрівнюємо його деревʼяною паличкою і додаємо
ґрунт, разом з яким потрапив маленький червʼячок. За допомогою пінцету
заселяємо тераріум рослинами, які ми знайшли у лісі. Шприцом наливаємо
декілька крапель води. Закриваємо лампочку жолудем. Особливості цього
тераріуму у тому, що він герметично закритий.
– А зараз, мої маленькі «чомусики», завдання для вас: беручи до уваги
причинно-наслідкові звʼязки, спрогнозуйте можливі наслідки цього
досліду. (Відповіді дітей). Незважаючи на герметичність тераріуму, життя
в ньому продовжується і створюється своя мікрофлора: використання
вуглекислого газу, вироблення кисню, кругообіг води. Це як маленька
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планета зі своїми умовами, в яких одні види гинуть, а інші процвітають
протягом десятиріч.

Розвиток навички системного мислення у школярів має на меті
навчити їх планувати, ставити поточні та кінцеві цілі та реалізовувати їх,
аналізувати складні ситуації, знаходити оптимальні рішення. Так у рамках
науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» учні класу вивчають
такі навчальні предмети: «Еврика», «Природознавство. Твої фізичні та хімічні
відкриття», «Природознавство. Моя планета Земля». Зазначений проєкт
допомагає реалізувати основні ідеї SТЕM-освіти: поглиблено вивчати
предмети природничо-математичного циклу, вчитися роботи власні наукові
й технічні відкриття, зокрема формулювати суперечності та знаходити
шляхи їх подолання, висувати гіпотези та експериментально перевіряти їх.

Особливу увагу в проєкті приділяю питанням формування ключової
компетентності уміння вчитися впродовж життя, яку реалізую через
впровадження комплексу технічних вправ: «Пісенька складів», «Сорока і
черепаха», «Блискавка» тощо. Розуміти, переказувати текст, виділяти
інформацію, створювати власні творчі роботи учні вчаться за допомогою
таких технічних вправ: «Озвуч мультфільм», «Сформулюй запитання»,
«Кола на воді» тощо. У проєкті розроблено технологію вивчення
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навчальних одиниць, завдяки якій учні досягають позитивних результатів
у навчанні та успішні в житті через використанням вправ «Рамочка»,
«Презентація», «Інформація від Мудрої Сови», «Карт знань» та «Інтелекткарт». Технологія збагачення освітнього процесу передбачає розвиток
пам’яті, уяви, кмітливості, логічного мислення за допомогою комплексу
вправ «Фотоапарат», «Килимок», «Ейдетичне вікно», «Коректурна вправа»,
«Піктограми» тощо.

У рамках проєкту діти беруть активну участь у наукових дослідах та
експериментах: «Океан в пляшці», «Веселка в тазику», «Мильні бульбашки
в тарілці», «Об’ємні фарби», оскільки вони зацікавлюють дітей навчальним
матеріалом, поєднують теоретичні знання та їх практичне застосування,
сприяють формуванню матеріалістичного усвідомлення фактів та явищ
природи, виховують спостережливість, мислення. У цьому навчальному
році учні класу брали активну участь у першій космічній виставці-пригоді
«Космопарк», на якій відвідали планетарій, віртуально подорожували
Сонячною системою, брали участь у симуляції землетрусу та у зважуванні
на планетах, ознайомилися з тренажерами космонавтів та з голограмами.
Під час проведення таких занять-пригод відбувається пізнання світу в дії
та формуються когнітивні здібності учнів.
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Впровадження факультативу у формі інтелектуальної лабораторії
«Довкілля очима математиків» у навчальний процес допомагає суттєво
розвинути в учнів памʼять, увагу, уяву, критичне та креативне мислення, а
також сформувати уміння вчитися, розвивати позитивне мислення й
емоційний інтелект учнів завдяки технології формування позитивного
мислення й емоційного інтелекту. Цікаві форми проведення забезпечують
систематичність, а також взаємопроникнення знань та вмінь таких
предметів як математика та природознавство, є стимулом інтересу для
навчання та чинником всебічного, гармонійного розвитку особистості
школяра. Заняття факультативу допомагають реалізувати основні ідеї
SТЕM-освіти: формування ключової компетентності уміння вчитися
впродовж життя, поглиблено вивчати предмети природничоматематичного циклу, вчитися роботи власні наукові й технічні відкриття,
зокрема формулювати суперечності та знаходити шляхи їх подолання,
висувати гіпотези та експериментально перевіряти їх.
На заняттях учні вивчають найпростіші геометричні фігури та їх
властивості, розв’язують задачі на кмітливість, задачі-загадки, задачіребуси, задачі у вигляді цікавих історій, старовинні задачі на подорожі та
на розрахунки в часі, задачі, що розвʼязуються з кінця, задачі на
переливання та зважування, старовинні задачі на вгадування чисел,
конструюють, грають в дидактичні ігри, розгадують математичні фокуси,
геометричні головоломки, головоломки клітчастого паперу, зашифроване
листування, моделюють зразки проходження лабіринтів, креслять
«чудові» криві та криві дракона, знайомляться з типологією «Фігури
одним розчерком пера». Молодшим школярам властивий потяг до всього
нового, до «таємниць» і відкриттів. Головне завдання – викликати інтерес
в учнів, сформувати бажання до пізнання невідомого, і тоді бажаний
результат буде забезпечено. Тому особливу увагу приділяю технології
розвивального навчання, інтерактивним, проєктним, інформаційним
технологіям, формую екологічні знання та культуру через призму
математики: фітоаптека «Лікарські рослини у грамах», онлайн-журнал
«16 простих порад, які допомагають нашій планеті щоденно», аква-гейм
«Столітні історії дерев Волині», екологічні квести «Новорічні ялинки в
стилі Еко», фіточаювання «Філософія ароматних квітів», екскурсія
«Монастирська дорога: історія та геометрія в архітектурі однієї вулиці».
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Учні класу із задоволенням займаються у ВІППО з кандидатом
педагогічних наук, доцентом кафедри теорії та методики викладання
шкільних предметів Трачук Тетяною Володимирівною: майстер-класи
«Головоломка на складання плоских багатокутників з трьох прямокутних
трикутників», розвиваюча гра-змагання між учнями класу «Склади
квадрат Нікітіна». Складаючи фігури з різнокольорових шматочків різної
форми, діти виконують кілька видів робіт, неоднакових за змістом і
ступенем складності. У результаті чого учні знайомляться з формами та
співвідношенням цілого і частини, навчаються розбивати складне
завдання на кілька простих, самостійно створюючи алгоритм гри.
Як результат – учні класу демонструють чудові результати в
математичних олімпіадах та конкурсах: «Олімпус», «Олімпус: логіка»,
«Кенгуру», в освітньо-ігровому математичному турнірі «Герої Матемагії».

До переліку важливих «м’яких навичок» відноситься уміння
працювати в команді: вміння слухати, здатність бачити єдину мету і
знаходити шляхи її досягнення, навички поєднувати власні амбіції із
колективною справою, готовність підтримати, вміння переконувати і
знаходити компроміс. Це і творчий пошук легенд про квіти-обереги,
створення екологічних проєктів «Кришталева річка Стир», «Стожари
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Луцька», участь учнів та їх батьків у закладенні пришкільного міні
ботанічного саду, догляд за ним, участь в акціях «Збери насінинку –
вирости квіточку», «Подаруй старому предметові нове життя», створення
колективних творчих панно «Подяка природі».
Проведення «Зимової казки» у ДК «Смугастий носоріг»
продемонструвало вміння дітей працювати в команді при участі в цікавих
конкурсах та іграх, забавах від Ельфів, науковому шоу від агенства PNGN та
фольгованому шоу.

Проводимо практичні заняття в лабораторіях біотехнології кафедри
лісового та садово-паркового господарства біологічного факультету СНУ
імені Лесі Українки. Тут проводять мікроклональне розмноження
декоративних та сільськогосподарських рослин. Наслідком системної роботи
у цьому напрямку є неодноразові перемоги в акціях «Зробимо чистим світ»
та «Нове екологічне мислення» по утилізації відпрацьованих батарейок.

Важливе значення має розвиток у дітей лідерських якостей:
здатність об’єднувати людей навколо соціально значущої мети, вміння
брати на себе відповідальність за весь колектив. Так при участі у
інтерактивній мандрівці-квесті «У пошуках скарбів старого Лучеська», яка
стала яскравим прикладом впровадження технологій Нової української
школи, що має на меті навчати розважаючи та розважати, навчаючись,
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згуртувала дітей навколо вирішення завдань квесту. Дозволила кожній
дитині спробувати себе в якості лідерів при проходженні лабіринтів історії
Лучеська: таємничі загадки, креативні та розвиваючі випробовування,
лицарські поєдинки, чарівна риболовля, рухливі змагання та сюрпризи.
І лише успішно впоравшись з усіма завданнями, діти отримали головну
нагороду – віднайшли чарівні скарби – талісмани.

А ще під час мандрівки діти посадили «троянду класу» біля будинку
Голованя. Маршрут мандрівки-квесту охоплював основні локації Старого
Луцька: Братський міст, Ринкову площу, аптеку-музей, Свято-Покровську
церкву, Лютеранську кірху, будинок скульптора Голованя, Собор святих
Петра і Павла, замок Любарта.
Питання розвитку креативності молодших школярів є надзвичайно
актуальним у наш час. Адже саме зараз наша країна потребує людей, які
можуть приймати сміливі та нешаблонні рішення, які вміють мислити
творчо та продуктивно. Розвиток креативності має на меті вміння
знаходити нестандартні, нові рішення знайомих ситуацій, здатність
генерувати і втілювати в життя нові ідеї. Тому основними завданнями
вбачаю розвивати креативне мислення учнів молодших класів,
використовуючи ігрові технології навчання, сприяти збагаченню
життєвого досвіду дітей в процесі спілкування. Так на уроках ЯПС діти
переглядають презентації та малюють піктограми до слів, працюють у
чарівній майстерні, з’ясовують по якому материку протікає річка Лімпопо
та відшуковують її на карті, проходять кружечками шлях від зображення
хамелеона до острова, на якому живе майже половина всіх хамелеонів
Землі, прикрашають зразки вишиванки орнаментом, характерним для
поданого регіону України, показують на карті світу країни, де встановлені
пам’ятники Тарасу Григоровичу Шевченку. На уроках української мови
з’ясовують цікавинки від Еврики про науку ономастику, знаходять
Німеччину на карті Європи і прокладають маршрут, яким можна дістатися
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з України до Бремена, у чарівній майстерні виготовляють літак у техніці
оригамі і здійснюють уявний переліт до Бремена.

1. Вважаю, що реалізація завдань соціалізації особистості молодшого
школяра робить особливо актуальною і значущою проблему формування у
дитини уявлення про себе та свої здібності, вміння об’єктивно оцінювати і
застосовувати власні особистісні емоційно-вольові якості, правильно
вибудовувати взаємовідносини з оточуючими.
2. Як показав досвід, у педагогічній практиці розвиток емоційної
сфери молодших школярів досягається різноманітними методами
(ігровий, спостереження, бесіда, вправляння, тощо) та засобами (завдання,
вправи, спілкування, пізнання і т. д.).
3. Встановлено, що особистісні якості молодших школярів
формуються не ізольовано, а у практичній взаємодії з соціальним
середовищем, в якому вона перебуває. А тому слід приділяти більше уваги
дітям з низьким рівнем розвитку емоційного інтелекту.
4. Визначено, що у процесі розвитку емоційного інтелекту в учнів
початкових класів важливо враховувати педагогічну закономірність, що
найкраще діти пізнають себе в діяльності, яку виконують.
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ОСВІТНЯ ІННОВАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ УСПІШНОГО УЧНЯ
МАРТИНЮК Оксана Володимирівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи, заслужений вчитель України
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ОЛІМПІАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕГІОНУ
В 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
МИКОЛАЙЧУК Анжела Миколаївна,
методист
(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти)

Багаторічний досвід демонструє, що одним із підходів щодо
підвищення мотивації учнів до навчання була і є олімпіадна діяльність.
Виклики сьогодення спонукають до змін, але олімпіада як фактор
стратегій розвитку обдарованої особистості є актуальною.
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З метою пошуку, підтримки, розвитку інтелектуального потенціалу
обдарованої учнівської молоді та стимулювання її творчого
самовдосконалення у 2021/2022 н. р. проведено: Волинську учнівську
інтернет-олімпіаду з інформатики (259 учасників), в оновленому форматі
проведено І та ІІ тури ХVIІI обласної математичної олімпіади імені
академіка Михайла Кравчука (учасниками якої стали 288 учнів), проведено
І, ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
(ІІІ етап – 691 учасник).

Унаслідок карантинних обмежень, пов’язаних із поширенням
коронавірусу, кількість учасників була меншою у порівнянні з
попередніми роками.
Переможцями ІІІ етапу олімпіад стали 349 учнів 7–11 класів, що
становить 51 % загальної кількості учасників, з яких: 70 – показали
найкращі результати, виборовши І місця, 108 – ІІ місця і 171 – ІІІ місця; у
тому числі: 93 переможці – учні ліцеїв обласного підпорядкування, 92 –
районних (сільських/селищних/міських ЗЗСО), 164 – міських.
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Найвищий показник результативності продемонстрували учні:
міських ЗЗСО – із 231 учасника 164 переможці, що становить 71 %; ліцеїв
обласного підпорядкування – 51 %, районних ЗЗСО (сільські/селищні/
міські ТГ) – 33 %.

За рейтинговим показником, який визначається відповідно до
Положення про олімпіади як частка від ділення загальної кількості балів,
набраних усіма переможцями, до загальної кількості учасників олімпіади у
розрізі предметів, перші рейтингові позиції розподілено так: з української
мови та літератури, історії, математики, біології, англійської мови, екології,
німецької мови, економіки, правознавства, інформаційних технологій,
польської мови і літератури, іспанської мови – Луцька міська територіальна
громада; з географії і французької мови – Нововолинська міська
територіальна громада; з астрономії і разом із Нововолинською МТГ
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з географії – Волинський науковий ліцей-інтернат, з технологій (трудового
навчання) та з інформаційних технологій (на одній позиції з Луцькою МТГ) –
Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти», з фізики – Ковельська МТГ, з
інформатики – Камінь-Каширська РДА, з хімії – Володимир-Волинська МТГ.
Інформація щодо участі та рейтингових позицій команд
від районів/ТГ/ліцеїв обласного підпорядкування у ІІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 2021/2022 н. р.

За кількістю переможців у ІІІ етапі Олімпіад серед районів високі
позиції займають Луцький (44), Володимир-Волинський – (32).
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Серед міських територіальних громад: Луцька МТГ (120) та
Нововолинська МТГ (38).

Серед ліцеїв обласного підпорядкування лідирує Волинський
науковий ліцей (37), Нововолинський науковий ліцей (22).

Аналізуючи результати участі здобувачів освіти в ІІІ етапі Олімпіад,
серед 349 переможців по одній перемозі здобули 307 учнів (88 %), по дві
перемоги здобули 32 учні (9 %), по три – 8 учнів (2 %). Найбільшу кількість
перемог – чотири, здобули 2 школярі: Майко Денис, учень Комунального
закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської
ради» – перше місце з математики, і 3 других з фізики, інформатики,
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інформаційних технологій та Дикий Роман, учень Нововолинського ліцею
№ 2 Нововолинської міської ради – 2 других місця з математики та
астрономії і 2 третіх місця з фізики та інформатики.

Традиційне
проведення
опитування
учасників
ІІІ
етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів демонструє,
що 97,8 % респондентів підтверджують доцільність проведення олімпіад.
За даними дослідження учасники зазначили, корисні та позитивні
сторони їхньої участі в олімпіаді: «загальний розвиток і поглиблені знання
з предмета; нові знання, підготовка до ЗНО; уміння працювати, реалізація
мети, впевненість у собі, додаткові знання; досвід екзаменів в інших містах
і школах, змагання найсильніших в певній галузі; навички працювати в
конкурентних умовах; більше знань і цікавих фактів; нагороди; вміння
самоорганізуватися, досвід, знайомство з новими людьми, навчання;
саморозвиток, самоствердження; гордість за себе, бажання перемоги, жага
до знань…» та ін.
Під час підготовки та проведення учнівських олімпіад вдало
здійснюється перехід на якісно новий рівень побудови міжособистісної
взаємодії між учасниками освітнього процесу щодо розвитку
інтелектуального потенціалу учня та професіоналізму педагога,
продукуються, генеруються інноваційні тенденції освітньої галузі.
Підтвердженням професійної компетентності педагогів та високого
рівня знань і допитливості учнів є перемоги команд Волині на четвертому
етапі Олімпіад упродовж минулих років, та високі позиції серед інших
областей, зокрема, з екології – перша, з астрономії – третя, з біології –
четверта, з фізики – 5. З іспанської мови, економіки, правознавства,
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технологій, географії, хімії, англійської мови рейтингові позиції
волинських команд входять в десятку першості на державному рівні.

Зазначимо, що фундаментальною основою перемог на міжнародному
рівні є результати шкільного, районного/міського, обласного,
всеукраїнського етапів учнівських Олімпіад. Юні волиняни успішно
презентують нашу державу в міжнародних олімпіадах: 2019 рік дві медалі
(Золото, Бронза), 2020 – Срібло, у 2020–2021 роках четвертий етап не
проводився у зв’язку з епідемією коронавірусу, відповідно, не було
представництва від нашої держави.
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Цьогоріч школярі області були учасниками Всеукраїнських
учнівських Інтернет-олімпіад, одна з них – Всеукраїнська учнівська
Інтернет-олімпіада з біології проводилася вперше на базі нашого
Інституту в очному форматі з використанням дистанційних технологій (на
Інтернет-олімпіаду зареєструвалося 1847 учасників). Такий формат
проведення (з використанням сервісів Google Meet та Google Classroom в
режимі прокторингу) ще не застусовувався на теренах України. Радує те,
що 13 волинян стали фіналістами і 6 – переможцями, що засвідчує високий
рівень підготовки (за якою, перед усім – титанічна праця учителя та учня).

Отож, хай перспективи олімпіадної діяльності і на далі сприяють
якісному
підвищенню
учнівсько-вчительського
ресурсу,
який
(за результатами) дуже потужний, а рішення керівних органів освітою
сприяють розкриттю нових феноменів інтелектуальних досягнень
регіонального, державного та міжнародного рівнів в ім’я миру та перемоги.
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ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ
У СИСТЕМІ РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ЛУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ № 17
ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
МИЦЬ Мар’яна Ярославівна,
кандидат історичних наук, доцент кафедри
теорії та методики викладання шкільних предметів
(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти)

Сучасна освіта України орієнтує педагогів на реалізацію
компетентнісного підходу задля всебічного розвитку особистості.
Проблема формування екологічної компетентності в учнів набула
актуальності тоді, коли у суспільну свідомість увійшло розуміння
взаємозв’язку людини і природи, їхньої взаємозалежності й
взаємообумовленості існування. Цікавий та інноваційний підхід обрав для
себе педагогічний колектив Луцької загальноосвітньої школи № 17. А саме
екологічну компетентність запропоновано розглядати як складову і через
призму громадянського виховання.
Тематика, яка вивчалася і практично впроваджувалася у даному
навчальному закладі є безумовно актуальною і сучасною щодо
теоретичного обґрунтування світовою педагогічною думкою та
громадською спільнотою. Тому тривалий час педагоги школи
опрацьовували нормативно-правову, наукову та науково-методичну базу
проблеми. В основу концепції формування екологічної культури
здобувачів освіти, як складової екологічного виховання та громадянської
компетентності, було покладено діяльнісний підхід. Це одна з основних
методологічних парадигм сучасної науки, яка дає змогу зрозуміти, як
причини і мотивацію людських вчинків, так і самі механізми перетворення
«світу в собі», світу натурального, природного у світ трансформований
згідно потребами, цілями та можливостями людини.
Сучасний світ виховання та навчання учнів у Луцькій
загальноосвітній школі № 17 – це науково обґрунтована система
загальнокультурних та громадянських цінностей.
На науково-теоретичних семінарах, семінарах-тренінгах ми з
педагогами та батьківським колективом розглядали та аналізували
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філософські, психологічні, методичні праці для з’ясування сутності понять
«цінності»,
«ціннісна
картина
світу»,
«ціннісні
орієнтації»,
«інтеріоризація»,
«громадянські
цінності»,
«громадянська
компетентність». Акцентувалася увага на важливості ціннісного
компонента як складника внутрішньої культури компетентності.
З’ясовано, як відбувається механізм інтеріоризації цінностей учнями
старших класів, визначено умови організації нового процесу, як на уроках,
так і в позакласній роботі.
Необхідно зазначити, що учені трактують цінності як філософську,
соціальну, політичну, психологічну категорію, в основі якої лежить
позитивна чи негативна оцінка природних явищ, форм суспільної
організації, історичних подій, моральних учинків, культурних надбань
усього людства, народу чи особи в конкретний історичний період. Система
цінностей особистості розвивається та виявляється через її власне
ставлення до себе, людей, родини, держави, природи, мистецтва, праці.
Реалізація основних завдань громадянського виховання в освітньому
закладі здійснюється у пріоритетних напрямках через систему цінностей.
А саме:
1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.
Формування в учнів комплексу особистісних якостей та рис
характеру, які є основою специфічного мислення та спонукальною силою
повсякденних дій, учинків, поведінки.
2. Ціннісне ставлення до себе.
Виховними досягненнями цього напряму є вміння цінувати себе як
унікальну і неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу
шкідливих звичок на здоров’я, прагнення бути фізично здоровою
людиною.
3. Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини.
Виховними досягненнями цього напрямку є знання та розуміння
особистих, родинних, громадянських, національних, загальнодержавних та
загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими.
4. Ціннісне ставлення до праці.
Виховним досягненням цього напрямку є усвідомлення соціальної
значимості праці, навички самообслуговуючої та суспільно-корисної праці,
а також сформованість почуття відповідальності, охайності, самостійності,
ініціативності, дисциплінованості, старанності, наполегливості та
уявлення про світ професій.
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5. Ціннісне ставлення до природи.
Виховним досягненням цього напряму є усвідомлення учасниками
освітнього процесу себе як невід’ємної частини природи, взаємовідносин
людини та природи, бережливого ставлення до природи, а також
сформованість понять та уявлень про довкілля, зокрема усвідомлення
краси природи як унікального явища в житті людини, пізнавального
інтересу до природи, дбайливого ставлення до природи в традиціях
українського народу, ставлення до тварин та рослин на засадах білетики.
6. Ціннісне ставлення до культури та мистецтва.
Виховним досягненням цього напрямку є знання про види мистецтва
та засоби їх виразності, здатність виражати власне ставлення до
мистецтва, до творчої діяльності в мистецькій сфері та самореалізації, а
також сформованість естетичної культури особистості, зокрема потреби у
спілкуванні з мистецтвом, здатності до активної перетворювальної
діяльності з внесенням елементів краси у всі сфери життя людини, навиків
створення мистецьких проектів як основи творчого самовираження та
самоствердження особистості.
Не зважаючи на тематику, над якою працює педагогічний колектив
школи, ми не виокремлюємо якусь одну цінність, як пріоритетну. Тому що
для формування громадянської компетентності всі цінності є важливими.
Так, зрозуміло, що формування національної свідомості та самосвідомості,
людської гідності, любові до рідної землі, родини, українського народу не є
можливим без екологічного виховання від початкової до старшої ланки.
Окрім того, необхідно мати на увазі й те, що в останні роки поняття
«екологічне виховання» значно розширилося. Екологічне виховання – це
вже не лише формування відповідних знань і вмінь у взаємодії людини з
природою,
а
й
розвиток
засобами
педагогічних
технологій
компетентностей особистості, спеціальних знань, ціннісних норм та
орієнтацій щодо усвідомлення цінності природного середовища у його
нерозривній єдності з людиною. Сьогодні проблема екологічного
виховання як складової громадянського та національно-патріотичного
набуває особливої актуальності. Катастрофічними є екологічні наслідки
війни Росії проти України (випалена земля, забруднена вода, загроза
радіаційного зараження). Після початку повномасштабного вторгнення
небезпеки наростають, а шкода стає набагато очевиднішою, найбільша
атомна електростанція в Європі – Запорізька АЕС захоплена російською
армією.
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Останні 5 років у Луцькій загальноосвітній школі № 17 здійснюється
моніторинг громадянської активності та екологічної культури усіх
учасників освітнього процесу. Для визначення загального рівня соціальної
активності значна увага приділялася вивченню та аналізу таких видів
соціальної активності, як «громадянська свідомість», «громадянська
ідентичність», «громадянська відповідальність», «національна свідомість»,
«національна самосвідомість», «національна ідентичність», «національна
гідність», «національний інтерес», «толерантність». За результатами
анкетування згідно побажань усіх учасників освітнього процесу до
навчального плану були введені факультативні та гурткові заняття
«Добрики»
(2–4
класи),
«Екологія
екскурсійна»
(5
клас),
«Екожурналістика» (8–9 класи), «Хімія та екологія» (11 клас), «Природа і
ми» (5 клас), «Флора і фауна Волині» (6 клас), «Еколог-дослідник» (7 клас),
«Земля – наш дім» (8 клас), «Біологія і комп’ютер» (9–10 класи), «Біохімічні
основи життя» (11 клас).
Керівництвом освітнього закладу, а саме – директором школи Махом
Олегом Петровичем, заступниками директора з навчально-виховної
роботи Манзелепою Олегом Богдановичем та Савчук Інною Анатоліївною
було розроблено Програму формування екологічної свідомості школяра.
На місцевому рівні Програма орієнтована на забезпечення екологічних
пріоритетів, які містять у собі ряд природоохоронних заходів (зустріч
птахів, виготовлення годівничок і шпаківень, прибирання території парку
900-річчя Луцька, тощо), які спрямовані на формування екологічної
свідомості та культури школярів, іх громадянської позиції.
Згідно цієї програми передбачається зменшення забруднення
атмосферного повітря за рахунок висаджування зелених насаджень та
попередження школярів та членів їхніх сімей про шкідливість спалювання
опалого осіннього листя, допомога школярів у забезпеченні насіннєвим
матеріалом у Воротнівському лісництві Луцького району, контролем над
роздільною утилізацією сміття (до речі у даній школі впроваджено
роздільний збір відходів).
Результати методичної, наукової і практичної діяльності
педагогічного колективу щодо зазначеної проблеми були оприлюднені
видавничою діяльністю (численні збірки матеріалів; публікації у науковометодичному бюлетені «Пошук»; видання шкільної газети «Краяни»;
сторінки у соціальних мережах; виступи на радіо і телебаченні).
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Провідною ланкою у роботі під час виконання завдань дослідноекспериментальної роботи школи є реалізація в дії алгоритму формування
екологічної культури як складової громадянської компетентності. Це дає
змогу креативно вирішувати екологічні проблеми на місцевому рівні.
Протягом останніх п’яти років проведено діагностику рівня
екологічної культури усіх учасників освітнього процесу, організовано
самоосвіту педагогів та випущено чимало збірників матеріалів з
педагогічними, психологічними надбаннями педагогів, методичні
бюлетені, розроблені програми факультативних курсів, проведено
апробацію цих програм та проаналізовано результати діяльності.
Творча група педагогів школи продовжує роботу над обраною
актуальною тематикою. Зокрема, необхідно відзначити й таку важливу
обставину, як привернення усіма учасниками освітнього процесу Луцької
загальноосвітньої школи № 17 не лише місцевої, але й світовової
громадськості до проблем навколишнього середовища. На жаль, після
24 лютого таких проблем не лише в Україні, а й у цілому світі суттєво
побільшало.

ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
ОКСЕНЮК Ігор Леонідович,
методист відділу навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти
(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти)

Постановка проблеми. Сучасний стан системи освіти зобов’язує
педагогів шукати нові підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів.
Контроль та оцінювання виступають обов’язковими складовими,
посідають важливе місце в структурі педагогічної діяльності.
В умовах інформатизації навчального процесу моніторинг
навчальних досягнень все частіше проводять на основі тестових методів
перевірки знань з використанням сучасних інформаційних технології.
Для підвищення ефективності організації тестового контролю його
доцільно проводити з використанням комп’ютерних тестових програм або
відповідних онлайн-сервісів, які дають можливість автоматизувати цей
процес проведення контролю та обробки результатів.
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Виклад основного матеріалу. Компʼютери зробили помітний вплив
на всі етапи тестування – від конструювання тесту до його проведення,
підрахунку «сирих» балів, повідомлення результатів і їх інтерпретації.
Очевидні вигоди від використання компʼютерів, навіть найперших,
повʼязують з буквально небувалим збільшенням швидкості, з якою
здійснюється аналіз даних і підрахунок показників. В наш час широкого
вжитку набуло застосування компʼютерів для оцінки результатів
виконання тестових завдань [1, с. 93].
Так як навчальний процес не може обійтися без контролю є потреба
у пошуці необхідних для навчальної практики методів контролю, які б
задовольняли такі вимоги до перевірки знань, як об’єктивність,
оперативність, всебічність, індивідуальність. Одним із можливих методів є
тестування.
Педагогічне тестування – це вид педагогічного діагностування,
науково обґрунтована форма процесу вимірювання знань учнів, що
базується на застосуванні педагогічних тестів.
Педагогічний тест – це інструмент, що призначений для
вимірювання ступеня навченості учня, який складається з системи
тестових завдань, стандартизованої процедури проведення, обробки та
аналізу результатів. Саме це здатні реалізувати сучасні системи
комп’ютерного контролю [4].
Системи компʼютерного контролю знань – це програмні засоби, що
дозволяють проводити аналіз знань учнів за допомогою сучасних
інформаційних технологій.
Комп’ютерні системи автоматизованого тестування
дають
можливість учню самостійно оцінити рівень своїх знань, а викладачу –
систематизувати і спростити процес оцінки якості знань учнів.
Типові складові частини системи комп’ютерного тестування:
• модуль тестування;
• модуль створення, підготовки і редагування тестів;
• модуль статистичних даних;
• база даних запитань, статистичної інформації, та користувачів;
Комп’ютерне тестування дозволяє застосовувати нові адаптивні
алгоритми тестового контролю; використовувати в тестах мультимедійні
можливості компʼютерів; зменшити обсяг паперової роботи і прискорити
підрахунок
результатів;
спростити
адміністрування;
підвищити
оперативність тестування; знизити витрати на організацію і проведення
тестування.
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Комп’ютерне тестування розширює можливості контролю та
оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, є альтернативою
традиційним методам перевірки. Такий метод оцінювання швидко,
об’єктивно й ефективно діагностує результати навчальної діяльності
учнів. Комп’ютерне тестування доречно використовувати для здійснення
масштабних моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень.
Перевагу тестового контролю складає те, що він є науковообґрунтованим методом емпіричного дослідження. На відміну від
звичайних задач тестові завдання мають чітку однозначну відповідь.
У найпростішому випадку оцінкою є сума балів за правильно виконані
завдання. Тестові завдання повинні бути стислими, чіткими і коректними,
що не припускають двозначності. Тестовий контроль може
застосовуватися як засіб усіх видів контролю (базового (початкового),
поточного
(тематичного),
рубіжного
(залікового),
підсумкового
(екзаменаційного) та самоконтролю) [2].
Базові форми тестових завдань:
Завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей. Тестове
завдання цієї форми складається з двох частин: умови, яка описує певну
проблему та ставить завдання, варіантів відповідей, серед яких, як
мінімум, одна є правильною чи найкращою відповіддю, а решта –
дистрактори – є неправильними відповідями.
Завдання відкритої форми. У завданнях відкритої форми не даються
готові відповіді, а правильну відповідь потрібно вписувати у відведеному
місці. До завдань відкритого типу належать: завдання з пропусками,
завдання на доповнення, завдання з короткою відповіддю, завдання з
розгорнутою відповіддю.
Завдання на встановлення відповідності. У завданнях цієї форми
встановлюється відповідність елементів одного стовпця елементам
іншого. Цей формат належить до категорії логічних пар і називається ще
форматом розширеного вибору. Завдання цього типу складається з
інструкції-завдання та двох колонок. Одна колонка (ліворуч) – це перелік
вихідних умов (слів, словосполучень, речень, дат, формул, термінів тощо),
до яких тестований має відшукати відповідь у другій колонці (праворуч),
яку називають списком відповідей. Тестований має порівняти матеріал
лівої й правої колонок та утворити правильні логічні пари.
Завдання на встановлення правильної послідовності. У цьому
тестовому завданні тестований має встановити правильну послідовність
елементів, дій, подій, операцій тощо.
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Завдання цієї форми застосовуються для реалізації обох функцій
тестів – контролюючої та навчальної, призначена насамперед для
перевірки сформованості алгоритмічного мислення та алгоритмічних
знань і умінь, навичок пізнавальної діяльності [3].
Правила конструювання тестових завдань
1. Умова має містити чітко сформульоване завдання. Завдання має
фокусуватися на одній проблемі.
2. Кожне тестове завдання має оцінювати досягнення важливої та
істотної освітньої мети.
3. Слід
уникати
перевірки
тривіальних
або
надмірно
вузькоспеціальних знань.
4. Кожне тестове завдання має перевіряти відповідний рівень
засвоєння знань, в тому числі вищі когнітивні рівні.
5. Варіанти відповідей мають бути гомогенними (однорідними).
6. Усі дистрактори мають бути вірогідними (правдоподібними).
7. Відомості, що містяться в одному тестовому завданні, не повинні
давати відповідь на інше тестове завдання.
8. Не рекомендується використовувати як правильну відповідь чи
дистрактор фрази «все з вищевказаного», «нічого з вищевказаного».
9. Не рекомендується використовувати як правильну відповідь чи
дистрактор фрази «жоден варіант відповіді неправильний», «немає
правильної відповіді», «усі відповіді правильні», «інколи», «ймовірно»
тощо [3].
10. Зміст завдання має відповідати програмним вимогам та
відображати зміст навчання
Характеристика існуючих систем компютерного тестування.
Для створення комп’ютерних тестів можна використовувати програмні
засоби які є незалежними від підключення до Інтернету, тобто
встановлені на персональний комп’ютер та електорнні ресурси або хмарні
сервіси, які в наш час є більше ефективними, оскільки їх легко інтегрувати
в освітній процес через розміщення їх на власних ресурсах (сайт, блог).
Доступ до таких ресурсів можливий як із компютерної техніки так і із
смартфонів та планшетів.
Серед програмних засобів проведення компютерного тестування, які
локально встановлюються на компютер, є:
MyTest. Система програм для створення і проведення тестів і
виставлення результатів тестування. Програма працює із такими типами
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завдань: одиночний вибір, множинний вибір, встановлення порядку,
встановлення відповідності, вказання вірності чи хибності тверджень,
ручне введення тексту, ручне введення цифр, вибір місця на зображенні,
перестановка літер.
До складу системи тестування входить редактор тестів, програма
тестувальник і сервер для проведення тестів по локальній мережі.
Test-W2. Система призначена для контролю знань учнів, перевірки
відповідності знань вимогам навчальних програм, виявлення рівня
навчальних досягнень учнів з будь-якого предмета за допомогою
комп’ютера.
Hot Potatoes. Програма для створення інтерактивних тестових завдань.
RichTest. Безкоштовне вільно поширюване програмне забезпечення
для створення тестів.
eTest. Програмний комплекс, для підготовки тестів і проведення
тестування на комп’ютері.
PikaTest. Безкоштовна програма для створення і проведення
дворівневих тестів з необмеженою кількістю завдань.
TestDel. Програма для організації тестування учнів у школі.
EasyQuizzy. Система для створення та редагування тестових завдань,
що дозволяє кожне тестове завдання запускати як незалежну програму.
SunRav TestOfficePro. Середовище для контролю та перевірки знань.
AnsTester. Програма для створення та проведення тестів.
UniTest System. Потужний додаток для створення тестів та
проведення тестування [7].
Серед онлайн-сервісів для створення та проведення комп’ютерних
тестів є:
Google Forms. Одним із найпростіших і найзручніших сервісів є
Google Forms. Для роботи з ним потрібно відкрити обліковий запис у
Google. Їх використовують як для збору інформації (опитування), так і для
тестування.
За його допомогою створюють різні типи завдань:
– текст (коротка текстова відповідь, яку потрібно вписати самостійно);
– текст абзацу (довга текстова відповідь, що складається з кількох
абзаців);
– множинний вибір (вибір однієї правильної відповіді з кількох);
– прапорці (використовують для створення запитань із кількома
правильними відповідями, які потрібно відзначити галочкою);
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– вибір зі списку (вибір однієї правильної відповіді з поданого
переліку).
Є можливість використання доповнень, які дають можливість
здійснювати додаткові налаштування форм (наприклад виставлення часу
на тест).
Microsoft Forms. Сервіс для створення онлайн-тестів, який входить
до складу Office 365.
Online Test Pad. Онлайн-сервіс, який містить набір інструментів для
створення та проходження тестів.
OpenTEST. Вільно розповсюджуваний програмний засіб з відкритим
кодом. Система орієнтована на Інтернет-технології дозволяє розгорнути
програму для тестування на сервері, а на локальних машинах ніяких
програм встановлювати непотрібно.
Moodle. Система онлайн-навчання має добре розвинені інструменти
організації контролю знань через «Тести» (Quiz).
Kahoot. Це навчальна платформа, яка дає змогу проводити
інтерактивні заняття та перевірку знань здобувачів освіти за допомогою
онлайн-тестування. Запитання можна створювати самому або
користуватися готовими з банку запитань. Даний ресурс дає змогу
будувати діаграми успішності по групах та дізнатися, як відповів на
запитання тестуючий.
Classtime – онлайн-сервіс, що дає змогу зробити власні завдання
різних типів або скористатися базою готових запитань із різних предметів
та організувати швидке тестування за допомогою смартфонів. Можна
відслідковувати прогрес кожного учня, створювати класи, експортувати
Excel і PDF-звіти.
Майстер-Тест. Безкоштовний Інтернет-сервіс, що дозволяє
створювати тести. Можна створювати як онлайн тести так і скачати цей
тест для використання без підключення до інтернету.
Plickers. Сервіс у вигляді мобільного додатку, який дозволяє
влаштовувати опитування на смартфонах учнів в аудиторії.
Quizlet. Сервіс для розробки цікавих тестів і флеш-карт. Можна
обрати такі типи навчання: тест, написання, заучування, картки, правопис,
гравітація чи підбір з наданого списку – та завантажити для тестування
відповідний матеріал.
Proprofs. Ресурс дозволяє створювати і публікувати курси, додавати
опитування, компонувати тести з варіантами відповідей або з розгорнутою
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відповіддю. Можна вставляти в завдання зображення або відеофайли.
Має безкоштовну версію і платні розширені пакети.
Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
використовує власну онлайн систему тестування http://test.vippo.org.ua/
яка як і більшість систем тестування має режим тестування, режим
створення тестів, та режим статистичної інформації (рис. 1–4).
Режим тестування

Рисунок 1

Режим створення та редагування тесту

Рисунок 2
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Режим перегляду результатів та обробки статистичної інформації

Рисунок 3

Режим налаштувань

Рисунок 4

Висновки. Тестування, як і традиційні методи контролю, займає
самостійне місце у загальній системі діагностування та моніторингу якості
навчального процесу.
Застосування
комп’ютерного
тестування
є
ефективною
і
перспективною формою діагностування та моніторингу якості
навчального процесу.
Розглянуті програмні засоби та онлайн-сервіси мають достатній
інструментарій для створення тестових завдань, проведення ефективного
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комп’ютерного тестування та обробки статистичної інформації. Їх
використання дає змогу полегшити роботу вчителя, удосконалити та
урізноманітнити форми контролю знань, допомогти у впровадженні
тестування в навчальний процес.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ
ПОЛІЩУК Наталія Анатоліївна,
завідувач відділу освітніх інновацій
(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти)

Формування нової культури ставлення до природного середовища –
одне з найважливіших завдань сьогодення. Природа – це не тільки
джерело здоров’я, радості, краси. Природа є основним фактором існування
людини. Проте, людство не лише вивчає природу, а й використовує
природні скарби. Утворюється замкнене коло: людина залежить від
природи, але, прагнучи поліпшити своє буття, вона цю природу і нищить.
Тому зараз у нашому суспільстві так стрімко зростає інтерес до
екологічних питань, гостро постає проблема екологічного захисту
природного довкілля. І важливим аспектом у її вирішенні є освіта людей в
галузі навколишнього середовища, екологічне виховання усіх верств
населення, особливо підростаючого покоління.
Питання екологічної освіти та виховання знайшли cвoє
відoбраження у рацях Н. Бібик, О. Борейко, Н. Лисенко, Н. Пустовіт,
В. Маршицької, П. Балканcькoї, В. Cухoмлинcькoгo, C. Руcoвoї, Н. Уcик.
Oгляд ефективних фoрм, метoдів та заcoбів oзнайoмлення учнів й
студентів із прирoдними явищами та oб’єктами наведенo у дocлідженнях
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наукoвців: Л. Присяжнюк, Т. Науменко, О. Половіна, Г. Бєлєнької,
C. Веретеннікoва, Н. Лиcенкo, З. Плoхій.
На думку вчених, екологічне виховання є пріоритетним напрямом у
розвитку сучасного закладу освіти. По-перше, воно спрямоване на
вивчення та дослідження навколишнього середовища, по-друге, вчить
дбати про довкілля на основі розумних рішень.
Екологічне виховання має широку матеріальну основу: музеї, парки,
екологічні центри. Особливо хочемо акцентувати увагу на важливості
використання музеїв в екологічному вихованні підростаючого покоління.
Можливості музею як центру екологічного виховання закладені у
місії музеїв: «Музей – культурно-освітній та науково-дослідний заклад,
призначений для вивчення, збереження та використання пам’яток
природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до
надбань національної і світової історико-культурної спадщини».
Діяльність музею спрямована на організацію комплектування, зберігання,
вивчення та експонування музейних предметів та використання їх у
наукових, освітніх та виховних цілях.
Музей допомагає сучасній людині вести діалог не тільки зі
спадщиною століть, але й із природою. Пізнання регіональної флори і
фауни, використання колекційних експозицій та музейних фондів
розширює уявлення учнів (студентів) про систему та поширення
планетою рослинного і тваринного світу, види тварин та рослин рідного
краю, «малої батьківщини». Нерідко саме в музеї закладаються екологічні
знання про тварин та рослин, необхідність дбайливого ставлення до них.
Відповідно до профільної орієнтації музеїв їх можна розділити на
наступні групи: краєзнавчі, художні, історико-архітектурні, меморіальні
музеї-садиби, історичні, літературні, природничі тощо.
Музей природи – це відкритий тематичний музей, що має форму
розподіленої в певному регіоні мережі об’єктів, які становлять «живі»
колекції, що репрезентують природну та культурну спадщину області.
Унікальність області розглядається як неповторна інтегральна ознака
пов’язаних між собою природних умов та людської діяльності, історичної
та етнічної пам’яті. Природничий музей у цій єдності здатний виконувати
детермінуючу роль, оскільки просторова організація довкілля опирається
у більшості випадків на еволюційно сформовану мережу екосистем та
буферні або коридорні сполучення, у тому числі й антропогенні.
Музей природи реально впроваджує діалог культури із середовищем
у повсякденному житті та конкретних ситуаціях для досягнення бажаних
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змін. Маючи інноваційний характер своєї діяльності, він, як правило, має
глибоке коріння у традиціях і спадщині класичної музеології.
Музей природи, з поміж інших притаманних природничим музеям
функцій, виконує роботу, спрямовану на пропагування екологічних знань
та екологічної культури його відвідувачів.
Основою формою діяльності музею природи є музейна екскурсія.
Будучи формою прямого спілкування, екскурсія передбачає взаємозв’язок і
взаємодію суб’єктів (екскурсовода і екскурсантів) на основі їхньої спільної
діяльності, дає можливість відвідувачам отримати значний обсяг
інформації.
Спілкуючись з іншими учасниками, екскурсант за допомогою наслідування
і запозичення, співпереживання та ідентифікації засвоює людські емоції,
почуття, форми поведінки. У процесі спілкування досягається необхідна
організація та єдність дій індивідів, що входять до групи, здійснюється
їх емоційне взаєморозуміння, формується спільність відчуттів, настроїв,
думок, поглядів.
Спілкування людей на екскурсії слід віднести до духовноінформаційного типу. Комунікативний компонент – важлива складова
професійної
майстерності
екскурсовода.
Ефективність
екскурсії
визначається не тільки знаннями екскурсовода з теми, умінням
використовувати методику трансформації цих знань аудиторії, але і
здібностями до спілкування.
Особистість екскурсовода, його освіченість і культура спілкування,
здатність швидко встановлювати контакт зі слухачами, уміння захопити їх
цікавою розповіддю і зосередити увагу на головному – все це багато в чому
визначає успіх екскурсії. Екскурсовод повинен володіти і деякої
артистичністю, мімікою, жестами, виразними засобами мови (образністю,
емоційністю). Монотонність мови, скупість інтонації, багатослівність
ускладнюють сприйняття, збіднюють екскурсію. Велику роль мають
особистісні риси: привітність, люб’язність, доброзичливість, вміння
володіти собою тощо.
Важливу роль в екологічному вихованні, на нашу думку, відіграє така
форма співпраці як допомога фахівців музею під час написання
студентських (учнівських) наукових та інших конкурсних робіт,
рецензування курсових та дипломних робіт.
Окрім того, музей природи популяризує екологічні свята, серед яких
День землі, День води, День водно-болотних угідь, День птахів, День
охорони тварин, Всесвітній день охорони навколишнього середовища
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тощо й, таким чином, допомагає підвищити рівень екологічної культури,
донести до свідомості слухачів інформацію про різноманітність та
вразливість світу живої природи та необхідність його збереження, ще раз
нагадати, що порушення рівноваги в системі «суспільство – природа» може
призвести до неможливості задоволення головної потреби людини –
потреби у сприятливому навколишньому середовищі.
Невід’ємною складовою частиною екологічного виховання молоді є
проведення тематичних вечорів, екологічних годин, читання лекцій,
організація виставок. У фонді музею зберігається багато матеріалів, що
можуть бути використані для проведення даних заходів: фотографії,
буклети, брошури, листівки, книги, плакати на природоохоронну
тематику.
Спираючись на думку В. Борейка (1998), на досвід музейної роботи в
області, вважаємо за доцільне під час проведення екскурсій або музейних
занять використовувати наступні принципи подачі екологічної інформації.
1. Принцип наочності мотивації. Музейна інформація повинна
подаватися у значному наочному вигляді, зручному для огляду і емоційно
зверненому до них.
2. Принцип стислої, зрозумілої подачі інформації. Подавати потрібно
суттєве, обсяг інформації повинен бути невеликим, але змістовно
ємним.
3. Принцип звернення до різних каналів органів чуття. Слухачі мають
отримувати інформацію за допомогою слуху, зору, дотику. Через різні
органи чуття відбувається емоційне збудження дитини.
4. Принцип активного пізнання. Активність відвідувача необхідно
збудити: він має не тільки пасивно сприймати інформацію, а й отримувати
задоволення від того, що відкриває для себе.
5. Принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей.
Для цього у природничих музеях необхідно:
– розробляти тематичні екскурсії, що спрямовані на формування
екологічної свідомості;
– наближатися до сучасних стандартів в інтер’єрі приміщень, що
підвищує емоційне сприйняття експозиції відвідувачами;
– створювати нові вітрини із системами аудіо супроводу та
індивідуального
освітлення,
виготовляти
ландшафтні
діорами,
використовувати відеодемонстрації;
– урізноманітнити рекламні заходи для збільшення кількості
відвідувачів;
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– розробити програму щодо підвищення професійного рівня
екскурсоводів;
– організовувати тематичні виставки;
– залучати молодь до реальних екологічних акцій;
– налагоджувати зв’язки з органами влади, екологічними
організаціями та виступати єдиним фронтом у вирішенні екологічних
проблем.
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(заклад загальної середньої освіти «Заборольський ліцей № 32 Луцької міської ради»)

Інтеграція України у європейський простір поставила перед
суспільством завдання – створити таку систему освіти нового покоління,
яка буде відповідати викликам нового тисячоліття, забезпечувати
випереджувальний загальноцивілізаційний розвиток нової генерації –
дітей інформаційної епохи, здатних мислити і діяти системно. Постала
нагальна потреба сформувати цифрові компетенції у здобувачів освіти,
тому держава взяла курс на цифрову трансформацію сучасної повної
загальної середньої освіти. З огляду на це, саме освітнє середовище обране
тим простором, який має виховати нову особистість інформаційного
суспільства за допомогою найсучасніших цифрових технологій та засобів
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навчання. Одним із першорядних завдань освітньої галузі стало створення
електронних підручників як головного компоненту цифрового освітнього
середовища.
З ініціативи Міністерства освіти та науки України 2018 року наш
заклад освіти став учасником експерименту всеукраїнського рівня за
темою «Електронний підручник для загальної середньої освіти» (E-book
for secondary education (EBSE). Суть експерименту полягає в тому, що
навчання дітей XXI ст. має відповідати рівню розвитку науки і техніки,
задовольняти потреби учасників освітнього процесу в якісному
навчальному контенті, забезпечивши доступ до нього здобувачів повної
загальної середньої освіти. Найактуальнішими завданнями цього
пілотного проекту є організація інноваційного навчального середовища;
упровадження інтерактивних форм навчання; активізація навчальнопізнавальної діяльності здобувачів освіти, розвиток їх самостійності;
розроблення педагогічно виважених е-підручників та створення
відповідної методики їх використання.
У рамках реалізації проєкту було закуплене і передане у школу
компʼютерне та мультимедійне обладання, що мало на меті створити
цифрове освітнє середовище для учасників експерименту. Кожна дитина
отримала новенький жовтий планшет, а вчитель – персональний комп’ютер.
Вчителі нашого закладу освіти працюють за формулою: «Вчитись
легко, коли вчитись цікаво», тому і погодилися взяти участь у
експерименті. Учасниками експерименту стали учні 1-А класу, яким
планшет – сучасний цифровий засіб навчання, мав допомогти успішно
навчатися у школі поряд з підручником й зошитом, ручкою та олівцем.
Практична робота з учнями розпочалася, коли отримали доступ до
електронних версій. Так, учні експериментального класу у навчальному
процесі поряд із звичними паперовими підручниками почали
застосовували електронні, і яким надано гриф «Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України». Це підручники з інтегрованих
курсів «Мистецтво» (автори: Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М.,
«Bristar») і «Я досліджую світ. Частини 1 та 2» (автори: Тагліна О.,
Іванова Г., MozaWeb. URL).
Попрацювавши із даними мультимедійними навчальними виданнями,
створеними в межах експерименту впровадження електронного підручника
й електронної платформи, можна стверджувати, що діти отримували
задоволення від самого процесу навчання. При цьому вчилися бути
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самостійними, у них почали з’являтися навички самоконтролю, поступово
зникав страх перед помилкою. Адже для дітей можливість у процесі
перевірки виконаного навчального завдання побачити правильний
результат, повернутися і виправити помилку (за потреби) є надзвичайно
важливим. Таким чином, невпевнених у собі учнів стає все менше, вони
вчаться долати труднощі. А знання, набуті у процесі такої праці, засвоюються
значно ефективніше, оскільки вони здобуваються активними зусиллями та
за допомогою сучасних гаджетів, що так подобається дітям.
За результатами роботи з даними підручниками можна зробити
висновок, що інформація в них логічно побудована, систематизована і має
чітку структуру, відповідає навчальним програмам; підручники містять
інструкції до виконання вправ і завдань; ілюстративні, мультимедійні
матеріали та інтерактивні елементи допомагають ефективному
сприйманню навчального матеріалу, а не перевантажують його; їх
використання, сприяє активізації пізнавальної діяльності здобувачів
освіти; у е-підручниках присутні засоби навігації, покажчики, можливість
виділяти текст і системи контролю знань.
Варто зазначити, що структура електронного посібника може бути
різною. Вони не є електронною версією книги і мають таку структуру, яка
дозволить самостійно чи під контролем викладача засвоїти навчальний курс.
Зокрема, підручник «Я досліджую світ. Частини 1 та 2» (автори:
Тагліна О., Іванова Г., MozaWeb. URL) має сучасний дизайн. Наявне
використання анімації, відеоматеріалів, є інтерактивні засоби перевірки
знань для контролю, у тому числі і для самоконтролю, тобто можливість
повернутися, виправити помилку і зробити завдання правильно. Така
організація роботи дає можливість будь-кому, незалежно від рівня його
знань і підготовки, брати активну участь у навчальному процесі. Разом з
тим, зазначимо, що на початковому етапі недоліком даного підручника
була недостатня кількість інтерактивних практичних завдань до кожного
уроку. Вони мають бути в переважній більшості тем, що вивчаються.
Е-підручник тим і цінний, що має такого типу завдання. А ті тексти, що
подаються дітям у PDF-версії і збільшеному вигляді та малюнки до них, ми
можемо побачити і прочитати у паперовому підручнику. Свого часу Лілія
Гриневич справедливо зазначила, що зараз в Україні часто уявляють
е-підручник як PDF-файл, в який вставлені відео чи шматочки ігор.
А це дуже примітизоване уявлення, бо е-підручник має значно більший
потенціал. Він також включає систему оцінювання, в ньому дитина може
просуватись по індивідуальній траєкторії (якщо її щось цікавить глибше,
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вона може йти в архівні матеріали і т. д.), можуть використовуватись
3D-моделі, в яких потрібно вписати певні елементи, що ми згодом і мали
змогу бачити у даному підручнику.
Щодо підручника з інтегрованого курсу «Мистецтво» (автори:
Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М., «Bristar»), то у ньому
міститься достатня кількість засобів для пояснення необхідної теми:
малюнки, фото, репродукції картин, анімації, дикторський супровід, аудіота відеоматеріали. Матеріали, що надаються на урок, якісні і тісно
пов’язані із життям та довкіллям дитини. Для перевірки знань передбачені
контрольні запитання, завдання. Простота використання – це теж плюс.
Єдине, на що хочемо звернути увагу, що під час проведення уроків
образотворчого мистецтва, виходячи із досвіду роботи, використання
планшета має менший ефект. Краще працювати із інтерактивною дошкою
на загал. На маленькій парті недостатньо місця для альбома, води, пензлів
тощо, тому і ускладнюється робота з планшетом. А на уроках музичного
мистецтва ця робота достатньо цікава та викликає у дітей вау-ефект.
Не можна не відмітити і деякі нюанси, що виникали у процесі роботи.
Справа у тому, що час від часу у планшетах відбувається оновлення
Windows і контент до підручника також доволі часто потребує оновлення,
що суттєво заважає роботі, забираючи час та відволікаючи дітей.
Для більш результативної роботи з е-підручником навчальний заклад має
бути забезпечений швидкісним широкосмуговим інтернетом, щоб під час
завантаження відео чи додатків до підручника цей процес відбувся
швидше або взагалі відбувався як такий.
Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що використання
електронних підручників робить освітній процес гнучким і дає змогу
працювати творчо, самостійно контролювати та оцінювати власну роботу,
а також корегувати її, формувати культуру електронного спілкування
тощо. За період проведення експерименту накопичено певний досвід
роботи з е-підручниками, який допоможе дітям успішно продовжувати
розпочату роботу уже в основній школі.
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ТЕХНОЛОГІЯ SMART KIDS: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО РЕСУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА»
РОМАНЧЕНКО Наталія Іванівна,
учитель початкових класів
(Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького»
Луцької міської ради Волинської області)

Сучасні школярі – діти суспільства, які вчені називають «цифровим».
Термін «цифрове покоління» був запропонований Марком Пренськи,
письменником і популяризатором технологій учення й освіти, в статті
«DigitalNatives, Digital Immigrants» (2001). Діти з перших років життя
користуються ґаджетами: граються на телефоні тата, дивляться мультики
на ноутбуці мами. Тому, починаючи навчання у школі, отримавши нетбуки,
вони легко та природно сприймають ці пристрої як засіб навчання.
Але будь-який найсучасніший ґаджет був би неефективним у
початковій школі без якісного навчального контенту. Електронні освітні
ігрові ресурси (ЕОІР) ТМ «Розумники» – це саме той освітній матеріал,
який дає можливість ефективно реалізувати усі навчальні завдання,
роблять уроки яскравими та насиченими, сприяють формуванню
ключових компетентностей учнів, дозволяють активізувати пізнавальну
активність дітей протягом усього уроку. Учителі отримали інструмент,
який дозволяє створити урок, цікавий на всіх його етапах.
Які ж переваги використання технології Smart kids в освітньому
процесі початкової школи на уроках української мови?
По-перше, впровадження даної технології не вимагає від вчителя
перекваліфікації, а від учнів особливих зусиль з опанування ЕОІР. З перших
уроків школярі добре орієнтуються в меню електронних ресурсів, можуть
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знайти і виконати поставлене вчителем завдання. Дитина прагне здобути
зірки на поличці книг як перемогу у комп’ютерній грі.
Попрацювавши з ігровими ресурсами, я усвідомила, що засвоїти знання
з мови сучасній дитині легше у електронній грі, ніж за паперовим носієм.
По-друге, педагог отримує величезну базу завдань, які можна
ефективно використовувати як демонстраційний матеріал на
інтерактивній дошці, так і для індивідуальної роботи школярів незалежно
від того, за яким підручником чи за якою методикою працює вчитель.
Це значно полегшує підготовку до уроку.
Важливо, що всі ігри озвучені, усі інструкції прості і зрозумілі, що дає
змогу дітям – особливо у 1–2 класах, коли учні ще не читають – одразу
починати виконання завдань. Захоплені цікавим сюжетом, школярі по
кілька разів перероблюють вправи, оскільки сприймають це не як нудну
діяльність, а як зусилля з досягнення перемоги в черговому етапі
комп’ютерної гри.
Важливо, як на мене, що у запропонованій розробниками системі
завдань матеріал поділений на теми у відповідності до Програми з
української мови. Опрацьовуючи ЕОІР «Українська мова. 1 клас», учні
знайомляться з буквою, вчаться виділяти звук та букву у слові, ділити
слова на склади, робити звуковий аналіз слів.
Набуттю навичок читання першокласниками сприяють анімовані
складові таблиці. Учень слухає склад, повторює – і так вчиться читати.
Тексти, вміщені в уроках, дають змогу дітям, які вже читають не
нудьгувати, а мені як вчителю, реалізувати стратегію «Щоденні 5»
(«Читаю з другом», «Читаю для себе»).
Починаючи з другого класу, у кожній темі вміщено роботу над словами,
написання яких потрібно запам’ятати. Дитина чує правильне звучання –
наголос, вимову, запам’ятовує, а потім викладає слово самостійно. Таким
чином ми вивчаємо словникові слова без «зазубрювання».
Варто відзначити різноманітність ігрових сюжетів, що дає змогу
вчителю організувати тематичні уроки – «Зустріч зими», «Осінній
вернісаж», ін. Проведення уроку-казки, уроку-подорожі, уроку – зустрічі
весни, квестів можливе завдяки тому, що перемога у навчальній грі
передбачає допомогу казковому герою, вибір маршруту чи транспорту для
мандрівки. Діти радо допомагають героям ігор.
Відмічу принцип наступності, що червоною ниткою проходить через
усі ЕОІР ТМ «Розумники». Теми щороку поглиблюються, спираючись
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на раніше засвоєний матеріал. При цьому враховані вікові особливості
учнів кожного класу.
Важливим є наявність теоретичного матеріалу у темі. Науковість і
чіткість пояснення дає можливість засвоїти матеріал і тим дітям, які
відсутні у школі чи навчаються дистанційно.
Особливої уваги заслуговують ігри, в яких пояснюється новий
матеріал. Сучасна анімація, професійне озвучення, методична
правильність і чіткість викладу, дають змогу мені, як вчителю, провести
етап ознайомлення з новою темою цікавіше, сучасніше. Крім того, діти, які
повільніше сприймають інформацію, мають змогу кілька разів прослухати
матеріал.
Граючись, діти засвоюють такі складні поняття, як будова слова чи
граматичні ознаки різних частин мови. У даному випадку, на мою думку,
анімована демонстрація визначення основи речення чи відмінків
ефективніша в рази, ніж традиційне пояснення вчителя з крейдою на
дошці. Закріпити вивчене можемо, подолавши вершину знань чи
допомагаючи учням лісової школи закінчити речення.
Пропоную творчо підходити до завдань однієї теми. Адже вправи, що
підсумовують і узагальнюють вивчений матеріал у третьому класі, можуть
слугувати для актуалізації опорних знань учнів у четвертому класі.
Ігрові сюжети передбачають розвиток зв’язного мовлення учнів.
Ми проводимо бесіди за текстами, відновлюємо деформовані тексти,
розбираємо структуру та особливості тексту опису чи есе. Все це у
традиційному виконанні вимагає значного часу для написання тексту.
З допомогою ЕОІР школярі вивчають матеріал швидше і ефективніше.
Коли ж зустрічаються застарілі чи маловживані слова, учні заглядають у
словничок, що збагачує мовлення дітей.
У завданнях розробники спираються на життєвий досвід та вікові
особливості дитини. Важливим є забезпечення формування мовних
компетенцій учнів. До прикладу, вивчаючи звертання, діти доповнюють
sms чи вчаться писати електронні листи. Є ігри, які пропонують вибрати
варіанти ввічливої відповіді у різних мовленнєвих ситуаціях (привітатися
з другом чи вчителем, відмовитися від небезпечної пропозиції чи як
поводитися у громадському транспорті).
Різноманітність ігрових сюжетів дозволяє вчителю інтегрувати
завдання з мови у тематичні тижні курсу «Я досліджую світ».
Використовую електронні ресурси з розділу «Мова і мовлення» під час
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проведення Дня знань і Дня української мови та писемності. Ігри з
прислів’ями, загадками, віршами, цікаві форми роботи над текстом
роблять уроки яскравішими.
Найбільшою перевагою ЕОІР розглядаю використання їх як
ефективних тренажерів для вироблення умінь і навичок школярів,
особливо при наявності індивідуальних електронних пристроїв у кожної
дитини. Переконана, що вміння дитини швидко визначати час дієслова чи
мати стійкі орфографічні навички не має нічого спільного з каліграфією
учня.
Це гостро відчувається у першому-другому класах. Навички читання і
письма у цей період тільки формуються. За урок учень встигає написати
кілька речень. ЕОІР дають змогу опановувати навчальний матеріал з перших
днів у школі. Цьому сприяє, по-перше, те, що усі завдання професійно
озвучені. Дитина, яка не читає, розуміє почуте завдання і починає його
виконувати. По-друге, велика кількість запропонованих завдань дає змогу
відпрацювати певну навичку до автоматизму без «зазубрювання».
Такі тренування дозволяють, зокрема, відпрацьовувати вміння писати Е(И) в
ненаголошеному складі, розбирати слова за будовою, визначати головні
члени речення чи граматичні ознаки різних частин мови та ін.
Різноманітність ігор забезпечує можливість проведення як
фронтальної роботи класу, так і групової чи індивідуальної. Учні люблять
працювати над завданнями у парі, що дає змогу порадитися, разом
відшукати правильну відповідь і здобути совенятко у нагороду.
Самостійна робота з ЕОІР передбачає набагато більший об’єм
виконаних завдань, що є ефективним, якщо вчитель передбачає рівень
сформованості знань з певної теми. І хоча ми працюємо з ЕОІР під час
уроку до 20 хв, це має відчутний ефект в опануванні учнями навчального
матеріалу.
Усе вищесказане засвідчує, що використовуючи технологію Smart
kids, вчитель отримує інструмент підвищення ефективності і
результативності усіх етапів уроку української мови.
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АВТОНОМІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ –
ФОРМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
РОМАНЮК Світлана Володимирівна,
завідувач відділу управління закладами освіти
(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти)
У часи здійснення освітньої реформи особливо актуальними є процеси освітнього
менеджменту. Адже саме від ефективності процесів управління залежить успіх та
результат діяльності, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.
Ключові слова: менеджмент, академічна автономія, кадрова автономія,
організаційна автономія, фінансова автономія.

Новий Закон «Про освіту» визначив автономію закладів освіти як
право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його
самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо
академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших
питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених
законом.
Стаття 6 Закону «Про освіту» однією із засад державної політики у
сфері освіти та принципів освітньої діяльності визначає фінансову,
академічну, кадрову та організаційну автономію закладів освіти у межах,
визначених Законом.
Статтею 23 Закону встановлюються державні гарантії академічної,
організаційної, фінансової і кадрової автономії закладів освіти. Разом з тим
цією ж статтею констатується, що обсяг автономії закладів освіти
визначається цим Законом, спеціальними законами та установчими
документами закладу освіти.
Стаття 25 визначає, що засновник або уповноважена ним особа не
має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у
межах його автономних прав, визначених законом та установчими
документами, а також встановлює, що засновник або уповноважена ним
особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління
закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти.
Функціонування наглядових (піклувальних) рад є одним із
механізмів контролю за фактично абсолютною автономією діяльності
закладів освіти, елементом впровадження державно-громадського
управління у сфері освіти.
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Закон України «Про повну загальну середню освіту» не тільки
підтвердив, а й закріпив та розширив автономні повноваження закладів
загальної середньої освіти, деталізував кожен із їх видів. Це стосується усіх
видів автономій закладу: академічної, організаційної, кадрової та
фінансової.
Стаття 31 згаданого закону визначає юридичну самостійність
закладу загальної середньої освіти, його право набувати майнові та
немайнові права, нести обов’язки, виступати стороною у судовому процесі,
мати у власності кошти та інше майно відповідно до законодавства. Ця ж
стаття визначає, що заклад загальної середньої освіти має самостійний
баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках
державного сектору, може мати бланки, печатки та штампи із своїм
найменуванням і символікою.
Закладам загальної середньої освіти надається право проводити
інноваційну діяльність та можливість укладання з цією метою відповідних
договорів про співпрацю з іншими закладами освіти (науковими
установами), підприємствами, установами, організаціями, фізичними
особами.
Автономія закладу загальної середньої освіти базується на
самостійному виконанні своїх основних, допоміжних та супутніх завдань.
Основним завданням закладів загальної середньої освіти є надання
послуг із здобуття початкової, базової середньої та профільної середньої
освіти, тому і первинною автономією є академічна автономія, яка
визначатиме особливість і унікальність закладу у наданні цих послуг. Саме
заходи вжитті закладом у рамках реалізації академічної автономії
зумовлюють необхідність реалізації права на організаційну автономію.
Адже саме організаційна автономія закладу визначатиме ті стратегічні та
операційні заходи за допомогою яких буде можливо реалізувати стратегію
закладу, освітню програму та освітні траєкторії усіх здобувачів освіти.
Від правильності визначення, ефективності реалізації організаційнорозпорядчих функцій вжитих у рамках організаційної автономії залежить
ефективність здійснення місії закладу освіти.
Організаційна автономія закладу дозволяє його адміністрації
шляхом самостійного формування власної структури й впровадження
відповідних організаційних процедур у діяльність створити умови
для ефективної і творчої реалізації завдань головного освітнього
документу – освітньої програми. Вдала організація діяльності закладів
загальної середньої освіти сприяє ефективному залученню та використанню
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ними усіх ресурсів: адміністративних, матеріально-технічних, методикопедагогічних, комунікативних, інноваційних, технологічних, партнерських
та інших.
Саме статті Закону України «Про повну загальну середню освіту»
безпосередньо впливають на можливості організаційної автономії.
Стаття 5. Мова освіти в закладах загальної середньої освіти.
зобов’язує заклади освіти забезпечити відповідні права представників
корінних народів, національних меншин щодо навчання на рідній мові.
Тема забезпечення навчання рідною мовою залишається в Україні
достатньо чутливою і тому керівництво шкіл, в яких учнівський
контингент складається в тому числі з представників корінних народів або
національних меншин повинно бути готовим до суттєвих організаційних
перетворень у закладі.
Стаття 10. «Організація освітнього процесу» вводить поняття
освітнього циклу, який складається з 6-ти елементів:
• перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1–2 роки
навчання);
• другий цикл початкової освіти – основний (3–4 роки навчання);
• перший цикл базової середньої освіти – адаптаційний (5–6 роки
навчання);
• другий цикл базової середньої освіти – базове предметне навчання
(7–9 роки навчання);
• перший цикл профільної середньої освіти – профільноадаптаційний (10 рік навчання);
• другий цикл профільної середньої освіти – профільний (11–12 роки
навчання). Таким чином, шкільною адміністрацією під час організації
освітнього процесу необхідно враховувати специфічні вимоги кожного циклу.
Пункт 4 цієї статті визначає виключне право педагогічної ради
закладу встановлювати структуру і тривалість навчального року,
навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку в межах часу,
передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального
навантаження, встановленого відповідним навчальним планом з
урахуванням особливостей дітей та специфіки регіону.
Ефективність реалізації завдань закладу, досягнення ним цілей
визначених у стратегії залежатиме від кадрового потенціалу та структури
закладу. Саме тому важливе місце у системі автономій належить кадровій
автономії, яка покликана надати право закладу найбільш оперативно
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та неупереджено вирішувати проблеми забезпечення персоналом та
управління ним.
Кадрова автономія закладу освіти включає в себе не тільки право
на самостійні управлінські рішення щодо призначення працівників,
розподілу годин тижневого навантаження, формування та затвердження
штатного розпису закладу освіти, а й має забезпечити створення системи
професійного становлення, росту та вдосконалення педагогічних
працівників та педагогічного колективу в цілому.
Саме створення системи професійного становлення, росту та
вдосконалення педагогічних працівників є чи не найважливішою і не
найскладнішою ділянкою роботи керівника закладу освіти і всього закладу
освіти. Внесення змін у чинну нормативно-правову базу щодо підвищення
кваліфікації педагогічних працівників (Постанова Кабінету Міністрів України
від 21.08.2019 року № 800 із змінами внесеними Постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2019 року № 1133 «Деякі питання підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників») дає право,
шанс та можливість кожному окремо взятому освітньому закладу, його
керівнику створити реальні, індивідуальні умови для створення
високопрофесійного педагогічного колективу від ефективності діяльності
якого залежить ефективність усього освітнього процесу у закладі.
Фінансова ж автономія дає право закладу на забезпечення
реалізації його завдань, цілей та місії.
Забезпечення фінансової самостійності шкіл передбачає можливість
не лише ефективно та оперативно використовувати виділені навчальним
закладам бюджетні кошти, але й легально отримувати та використовувати
більше додаткових коштів (коштів спеціального фонду), зокрема від
оренди приміщень, платних освітніх послуг, благодійних внесків та інших
надходжень. Прозоре надходження додаткових коштів надасть змогу
керівникам навчальних закладів вирішувати поточні проблеми утримання
навчальних закладів, планово поліпшувати матеріально-технічну базу,
стимулювати колективи та створювати сучасні умови для проведення
навчального процесу.
Фінансова автономія, якої так прагнуть більшість закладів освіти,
нічого не варта без успішної реалізації ними (закладами) права
на академічну, організаційну та кадрову автономію, як засобу для
підвищення якості надання освітніх послуг. Успішно реалізувати її можна
лише тоді, коли закладами успішно реалізовано права на академічну,
організаційну та кадрову автономії.
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Автономію діяльності закладів освіти слід розглядати як форму
менеджменту задля підвищення ефективності їх функціонування.
Види автономії закладу тісно пов’язані між собою, взаємо виходять
один з одного та взаємодоповнюють один одного, формують цілісну
систему його функціонування задля досягнення мети діяльності з
урахуванням потреб, запитів учасників освітнього процесу, можливостей
та завдань засновників, цілей державної освітньої політики.
Стаття 6 Закону України «Про освіту» визначає засади та принципи
освітньої діяльності, де чільне місце відведено академічній автономії
закладів освіти, академічній свободі, свободі у виборі видів, форм і темпу
здобуття освіти, освітньої програми та академічній доброчесності.
СКЛАДНИКИ АКАДЕМІЧНОЇ АВТОНОМІЇ:
– Формування освітніх програм.
Освітня програма є основним елементом академічної автономії
закладу освіти і одночасно мірилом рівня реалізації цього виду автономії.
Школи можуть самостійно розробляти та втілювати свої освітні програми,
або ж використовувати типові.
Освітня програма – це та траєкторія закладу освіти, яка визначає
його унікальний шлях розвитку для досягнення результатів як у
короткостроковій, так і в середньостроковій і довгостроковій перспективах.
Її розробляє школа, схвалює педагогічна рада та затверджує керівництво.
Освітню програму можна розробляти на основі типових освітніх
програм, але не обов’язково. Власна (не типова) освітня програма дає
школі реалізувати свою автономію:
– зафіксувати спільно вироблені цінності закладу, запропонувати
власне бачення навчального плану та розподілу навчальних годин. Заклад
може на власний розсуд розробити одну наскрізну для всіх рівнів освіти
програму, або ж окрему – для кожного рівня;
– водночас на кожному рівні та навіть для кожного класу вона може
мати власну специфіку;
– у своїй програмі (на противагу типовій) школа надає більш
докладний перелік форм, які застосовують учителі, щоб підкреслити
особливості закладу освіти;
– наприклад, можна відобразити проєктну діяльність як форму
роботи, заняття у STEM-лабораторії, інтегровані уроки, інтерактивні
заняття у формі ділових ігор, заняття-практикуми, дослідноекспериментальні заняття.
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Додатково можна надати перелік педагогічних технологій, методів,
які застосовують учителі, зокрема авторських технологій.
Про застосування дистанційного та змішаного навчання варто також
зазначити в освітній програмі.
Свобода, надана в рамках реалізації академічної автономії, дає
можливість реалізувати моделі авторських програм, авторських шкіл,
врахувати особливості територіального, географічного розташування
закладу, його орієнтацію на подальші професійний вибір та професійне
становлення здобувачів освіти.
Освітня програма є основою для подальшої розробки, складання та
затвердження річного навчального плану закладу, який конкретизує
організацію освітнього процесу на кожному рівні здобуття освіти та у
кожному класі зокрема.
На підставі навчального плану керівник закладу освіти має
формувати кадровий склад педагогів, розподіляє години тижневого
навантаження, що є підставою для проведення тарифікації.
– Вибір навчальних програм, підручників, посібників.
Педагоги можуть надавати учням покликання на доступну для них
наукову, навчальну та методичну літературу, а ще на електронні ресурси
та інші джерела інформації. Головне – не порушувати авторські права.
– Створення авторських навчальних програм, підручників,
посібників.
Окрім вільного вибору, нова нормативно-правова база дає
можливість педагогам, авторським колективам і закладам освіти
створювати власні навчальні програми, підручники та посібники.
Це спонукає до творчого пошуку оптимальних моделей досягнення
результату, визначеного освітньою програмою закладу освіти та
індивідуальними освітніми траєкторіями учнів.
– Вибір методів і форм освітнього процесу.
Саме форми і методи освітнього процесу слугують основою
професійного становлення колективу й інтегрують діяльність закладу у
всеукраїнський та світовий освітні процеси. Школа може визначати форми
організації навчання. Наприклад, класно-урочну, індивідуальну, групову,
белл-ланкастерську (коли учні проводять заняття під керівництвом
педагогів) чи дальтон-план, за якого учні обирають предмети для
опанування та самостійно розподіляють свій робочий час.
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– Проєктна та наукова діяльність.
Ефективне функціонування сучасного закладу освіти в умовах
наданої йому автономії неможливе без інноваційної та проєктної
діяльності. Тому так важливо вивчити можливості дистанційної освіти,
комбінованої освіти, кооперативного навчання, мікронавчання, STEMосвіти тощо.
– Підвищення кваліфікації.
Для професійного розвитку педагогів не обійтися без підвищень
кваліфікації та стажувань. Постанова Кабміну № 800 значно розширила
академічну свободу закладів освіти та їх працівників у виборі форм,
методів, часу, тематики й постачальників послуг із підвищення
кваліфікації. Школа може реалізувати підвищення кваліфікації педагогів,
враховуючи свою спеціалізацію. Так, заклад освіти з поглибленим
вивченням іноземних мов може для цієї цілі використовувати стажування
за кордоном, залучення волонтерів, впровадження інтеграційних форм
роботи, співпрацю з науковими установами та вишами, організовувати
літні мовні школи, обмін учнями та педагогами між країнами, мови яких
вивчає. Натомість фізико-математичні та природничі заклади освіти
можуть більше уваги приділяти проєктній діяльності, STEM-технологіям,
творчим майстерням та платформа
Сьогодення вимагає від сучасної школи та сучасного педагога
креативності, багатогранності, неординарності у щоденній діяльності
задля досягнення мети. Тому використання лише традиційних форм і
методів в освітньому процесі, як правило, не приносить бажаних
результатів. Лише творчий пошук, використання індивідуальних
особливостей як педагогів, так і здобувачів освіти, здатні сприяти
досягненню результатів. Академічна свобода, визначена і надана освітнім
законодавством, сприяє розвитку такої креативності, неординарності,
багатогранності та ініціативності.
Академічна автономія визначає особливість і унікальність закладу
освіти у наданні освітніх послуг.
Автономізація діяльності закладів освіти основною метою має
підвищення рівня ефективності здійснення менеджменту закладу і
кінцевою метою – підвищення ефективності надання освітніх послуг,
підвищення їх якості.
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У контексті останніх законодавчих змін навколо середньої освіти в
Україні тему шкільної автономії необхідно розглядати разом із появою
таких інституцій як Державна служба якості освіти, Освітній омбудсмен
і Піклувальна рада.
В нових профільних законах України («Про освіту», «Про повну
загальну середню освіту») для кожної з цих інституцій закріплені значні
повноваження, які суттєво впливатимуть на діяльність будь-якого закладу
освіти.
Якщо вплив на діяльність закладів загальної середньої освіти зі
сторони Державної служби якості освіти та Освітнього омбудсмена можна
вважати зовнішнім фактором національного рівня, то вплив такої
інституції як піклувальна рада є впливом на локальному рівні і членами
піклувальної ради є мешканці тієї ж громад, де функціонує заклад.
Правильно сформована діяльність піклувальних рад може дати
новий поштовх для розвитку школи, зберігаючи при цьому її автономні
повноваження.
Ключова роль піклувальних рад – бути партнером закладів освіти
в операційній і стратегічній діяльності, але аж ніяк контролерами їх
діяльності. За своєю формою, піклувальні ради є громадськими
інституціями і їх члени є найбільш підзвітними перед мешканцями
відповідних громад. Чинне освітнє законодавство надає широкі правові
можливості для створення спроможних та ефективних піклувальних рад.
Тому засновники мають сповна скористатися наданим законодавством
правом задля створення ефективної системи управління освітніми
закладами з метою досягнення останніми їх ключових мети та місії.
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ОЦІНЮВАННЯ ПО НОВОМУ. ПЕРЕВАГИ ФОРМУВАЛЬНОГО
ОЦІНЮВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ»
САЦИК Неля Йосипівна,
вчитель біології, старший учитель,
(ОЗЗСО «Раково-Ліський ліцей» Камінь-Каширської міської ради Волинської області)

Сучасна якісна освіта, перш за все, має навчити мислити критично,
ефективно співпрацювати, а також розвиває базові практичні навички.
У Новій українській школі запровадження компетентнісного навчання
передбачає розробку нових підходів до оцінювання. Одним з таких
підходів є формувальне оцінювання. Формувальне оцінювання відстежує,
як працював учень самостійно, і в групі; чи докладав зусиль, чи цікаво
йому було вчитися. Це можливо оцінити лише через спостереження за
роботою учня, а не через перевірку результатів навчання.
Фінський досвід показує, що оцінювання це навичка і завжди діалог.
Формувальне оцінювання – регулярне та інтерактивне оцінювання
прогресу учнів та його розуміння навчального матеріалу для подальшої
корекції та визначення ефективних методів навчання.
Формувальне оцінювання дозволяє:
1. Вибудувати індивідуальну траєкторію розвитку здобувача освіти.
2. Діагностувати досягнення дитини на кожному з етапів освітнього
процесу.
3. Вчасно виявити проблеми й запобігти їх нашаруванню.
4. Мотивування учня/учениці до прагнення здобути максимально
можливі результати.
5. Виховувати ціннісні якості особистості, відсутність побоювання
помилитися, переконання у власних можливостях та здібностях.
Алгоритм діяльності вчителя щодо організації формувального
оцінювання:
1. Сформулюйте об’єктивні й зрозумілі для учнів навчальні цілі.
2. Створіть ефективний зворотний зв’язок.
3. Забезпечте активну участь учнів у процесі пізнання.
4. Ознайомте учнів із критеріями оцінювання.
5. Навчіть учнів аналізувати власну діяльність – рефлексувати.
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6. Корегуйте спільно з учнями підходи до навчання з урахуванням
результатів оцінювання.
7. Сформулюйте об’єктивні й зрозумілі для учнів навчальні цілі.
8. Створіть ефективний зворотний зв’язок.
9. Забезпечте активну участь учнів у процесі пізнання.
10. Ознайомте учнів із критеріями оцінювання.
11. Коригуйте спільно з учнями підходи до навчання з урахуванням
результатів оцінювання.
Навчання й оцінювання – взаємопов’язані процеси. Від правильної
організації оцінювання залежить ефективність навчання. Саме
формувальний підхід дає змогу педагогам одержати інформацію про стан
навчальних досягнень учнів і вчасно відреагувати на проблеми в навчанні,
прийняти педагогічні рішення для його поліпшення.
Переваги формувального оцінювання в його можливостях, які є як
для вчителів так і для учнів. Для вчителів це можливість чітко сформувати
освітній результат, який потрібно отримати та оцінити в кожному
окремому випадку та організувати, відповідно до цього свою роботу;
зробити учня суб’єктом освітньої та оцінювальної діяльності. Для учнів
формувальне оцінювання дає можливість вчитися на помилках, зрозуміти,
що є важливим, а що другорядним, зрозуміти в яких видах діяльності є
успіхи; визначити, чого вони не знають, чого вони вміють.
НУШ – це школа нових можливостей, де все працює так, аби
підтримати дитину, кожен учень у центрі уваги.
В педагогіці існує поняття формувального та підсумкового
оцінювання, причому формувальне оцінювання дозволяє оцінити і
скоригувати процес навчання, а підсумкове – результат навчання.
Підсумкове оцінювання проводиться наприкінці навчання, найчастіше, у
вигляді тесту або контрольної роботи. Формувальне оцінювання
здійснюється в процесі навчання, і необхідне для того, щоб з’ясувати, чи
успішно учні справляються, а також визначити, як необхідно будувати
процес навчання в подальшому. Формувальне оцінювання підтримує
впевненість учнів у тому, що кожен із них здатен покращити свої
результати. Оскільки учням наводять приклади того, що від них очікують.
А справа вчителя – відзначити цей навчальний поступ підтримкою,
дружнім словом або поглядом, бути поруч з учнем і вести його до успіху.
На мою думку, формувальне оцінювання – найкраще, бо воно не
травмує дітей, не вбиває бажання навчатися й розвиватися. Це той різновид
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оцінювання, який спонукає, мотивує, дає можливості. У традиційній школі
ми спостерігаємо, як дитина боїться відповідати, бо може помилитися, а ця
помилка автоматично впливає на загальний бал. Діти 5-х класів НУШ не
бояться відповідати чи помилятися.
Застосовувати формувальне оцінювання вчителі мають щодня і що
уроку. Ознайомтеся з кількома прикладами використання формувального
оцінювання на уроках пізнаємо природу з використанням хмари слів.
При
вивченні
теми
«Способи зображення Землі»,
перед
вивченням
нового
матеріалу учням запропонувала
розглянути хмару слів із даної
теми (рис. 1).
Аби виявити труднощі
учнів і визначити подальші
педагогічні кроки – повторити
матеріал, закріпити його чи
продовжити вивчати тему –
пропоную
учням
виконати
Рисунок 1
завдання. Уважно прочитати
слова, підкреслити, які розуміють і можу пояснити олівцем суцільною
лінією; не зовсім розуміють і не впевнені, що зможу пояснити – хвилястою
лінією; не розуміють – не підкреслювати. Після виконання завдання
заздалегідь домовляюся з учнями про певні рухи, якими вони
сигналізуватимуть – розуміють вони навчальний матеріал чи ні.
Наприклад:
«Я зрозумів і можу пояснити» – великий палець спрямований угору;
«Я не зовсім зрозумів» або «Я не все зрозумів» – помахати долонею;
«Я не зрозумів» – великий палець спрямований униз, або не
виконувати рухи.
Називаю кожен термін і прошу виконати відповідний рух. По рухах
учнів бачу розуміння кожного терміну. До пояснення навчального
матеріалу залучаю учнів, які розуміють і можуть пояснити терміни.
Після пояснення пропоную ще раз виконати дане завдання. Кожна дитина
бачить власний прогрес і може виловити свою думку задоволені вони
своєю роботою чи ні і пояснити чому саме задоволені чи не задоволені.
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При вивченні теми «Рельєф і чинники його формування. Форми
рельєфу» замість жестів запропонувала учням показувати картки певного
кольору:
«Я зрозумів» – зелена картка;
«Я не зовсім зрозумів» або «Я не все зрозумів» – жовта;
«Я не зрозумів» – червона.
Учні на екрані розглядають хмару слів із теми (рис. 2).
Уважно розглянули, прочитали всі терміни. По черзі називають
терміни вголос, які розуміють і можуть пояснити, решта піднімають
картки певного кольору (рис. 3).

Рисунок 2

Рисунок 3

На уроці «Води суходолу. Річки й озера світу та України»
використовувала методику сенкан. Учні отримали картки з термінами у
вигляді хмари слів (рис. 4).

Рисунок 4

До одного з термінів, який добре розумієте і можете пояснити,
запропонувала скласти сенкан. Учні обирали різні терміни, пропонувала
прокоментувати свій вибір, чому саме цей термін обрали, які слова
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викликали б труднощі, якби до них складали сенкан. Опрацювавши
матеріал уроку, запропонувала підкреслити терміни, до яких можуть
скласти сенкан, крім того який вже складали. Учні бачать власний прогрес
в розумінні матеріалу і впевненіше почуваються на уроках.
Один із прийомів формувального оцінювання, що дає змогу учням
взаємодіяти під час навчання й бути активними учасниками освітнього
процесу, – взаємооцінювання. Під час взаємооцінювання учні вчаться
бачити сильні сторони один одного і свої, закріплювати вивчений
матеріал, аналізувати власний прогрес.
Для прикладу – метод «Дві зірки
й побажання». Учні коментують
роботи одне одного, вони визначають
два позитивних моменти – «дві зірки» –
і один момент, який заслуговує
доопрацювання – «побажання». При
вивченні теми «Органи квіткових
рослин» запропонувала перевірити
результати роботи в парах. Учні по
черзі пояснювали один термін з хмари
Рисунок 5
слів (рис. 5).
Домовились
в
класі
не
критикувати,
у
такий
спосіб
вдається уникнути критики учнів,
які мають певні труднощі в
навчанні, і водночас долучити цих
учнів до освітнього процесу. На клас
учні називають два позитивних
моменти і один, який заслуговує
доопрацювання (рис. 6).
Застосовувати
формувальне
оцінювання потрібно на основі чітко
сформованих і представлених учням
критеріїв. Якщо допустили помилку,
Рисунок 6
але вона не відповідає визначеним
критеріям, то враховувати її під час оцінювання не потрібно. Пропонувала
учням: «Скласти розповідь про органи рослин. Це має бути шість-сім
речень. У розповіді зазначте особливості будови та функцій органів
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рослин». Виконуючи завдання учні точно знають, який «кінцевий
продукт» буде оцінюватись. Відповідно до формулювання завдання,
оцінювання буде за такими критеріями: учень склав розповідь потрібного
обсягу; учень у розповіді описав будову та функції органів рослин.
Після того, як перевірили завдання, озвучую учню його результат:
«Молодець, твоя розповідь складається з шести речень. Ти правильно
описав будову та функції органів рослин», якщо є помилки озвучую учню
рекомендацію «Зверни увагу на …»; пропонувала учню проглянути свій
текст щодо дотримання цього правила.
Критерії оцінювання потрібно продумувати заздалегідь, відповідно
до загальної дидактичної мети чи індивідуальних освітніх завдань.
Критерії слід сформулювати й оформити зрозуміло для учнів. Їх можна
записати на дошці або прикріпити на інформаційному стенді, оформити на
картках і роздати учням тощо.
Формувальне оцінювання дієве на
різних етапах уроку й під час роботи на
різних типах уроків. При виконанні
практичної роботи «Спостереження
явищ дифузії та випаровування» учні
виконують завдання та пояснюють
явища за якими самостійно спостерігають
то оцінюють свою діяльність на уроці
даючи відповіді на запитання і починають
відповідь
словами:
було
цікаво…,
я зрозумів (зрозуміла), що…, я спробую…
(рис. 7).
Рисунок 7
Одним з основних принципів
формувального оцінювання є позитивність. Зворотний зв’язок і результат
навчання мають бути позитивними, учитель має бути відповідно
налаштованим – і коли викладає навчальний матеріал, і коли пропонує
учню допомогу під час виконання завдань. Так учитель отримує більше
інформації про те, що саме учні знають, як міркують, що і як вчать, а отже,
має більше можливостей для корегування й удосконалення освітнього
процесу. Процес навчання стає цікавим і насиченим, учні не бояться
робити помилки, і завдяки використання формувального оцінювання
бачать власний прогрес, мотивація до навчання зростає.

166

Це декілька конкретних прикладів, які я використовувала при
вивченні інтегрованого курсу «Пізнаємо природу». Ці прийоми допомогли
краще зрозуміти учнів, побачити їхні потреби та особливості.
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МАЛЮЮ, НЕ МОЖУ ЗУПИНИТИСЯ: ТЕХНІКА НЕЙРОГРАФІКИ
ЯК ПІДКАЗКА НА ШЛЯХУ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
СЕМЕНЮК Алла Степанівна,
вчитель образотворчого мистецтва, вчитель вищої кваліфікаційної категорії,
учитель-методист, голова методичного об’єднання вчителів естетично-прикладного циклу
(Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького
Луцької міської ради Волинської області»)

Ми всі хочемо любові, достатку та комфортного життя, реалізації
своїх талантів, гідної освіти та суспільного визнання, успіху у починаннях
та можливості подорожувати. Ми всі хочемо відкривати нові прекрасні
світи, ми хочемо бути щасливими.
Чи часто зміни у вашому житті трапляються так, як хотілося?
Чи буває, що ви рухаєтеся до мети, використовуючи всі можливі ресурси,
але зрушити з місця ніяк не виходить? Чому так відбувається і чи можна
якось це виправити?
Раціональні способи реагування на ситуації в наш час стають
гальмом у нашому житті. Більшість щоденних дій ми здійснюємо
автоматично. У кожного є сформовані та закріплені часом шаблони
поведінки, що ми використовуємо в тих чи інших ситуаціях.
Вони ґрунтуються на своєму і чужому досвіді, отриманому протягом
життя. Наприклад: окріп гарячий, струм може вдарити, а незнання
відповіді на питання загрожує поганою оцінкою. Звичне мислення
призводить до одних і тих самих результатів, які ми намагаємося змінити.
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Ми шукаємо нові способи організації себе в житті, у стосунках, вирішенні
питань. Як стати іншим і легко отримувати бажані результати?
Найбільшою соціальною цінністю є збереження здоров’я дітей, а
здоров’я значною мірою залежить від їх емоційного стану, можливості
відчувати себе гармонійно та врівноважено, незалежно від зовнішніх
обставин.
Державний стандарт базової середньої освіти (мистецька освітня
галузь) визначає, на які конкретні результати потрібно орієнтуватися.
Учні повинні розуміти, який вид художньо-творчої діяльності покращує їх
емоційний стан, аналізувати власні емоції і почуття під час сприймання
мистецьких творів, їх вплив на зміну власного емоційного стану, обирати
види художньо-творчої діяльності для отримання задоволення у своїй
творчості.
Для створення дитиноцентрованого формату освітньої діяльності,
співпраці, інноваційності й адаптивності з різними категоріями учасників
освітнього процесу використовували одну з нових методик
«Нейрографіка», що поєднує в собі і мистецькі, і психологічні аспекти.
Починаючи з 18-місячного віку, дитина бачить, що вона може
намалювати лінію. У неї виникає бажання малювати каракулі на всьому,
що потрапляє під руку. Від простого малювання ліній дитина переходить
до малювання кіл. Поступово кола стають малюнками, можливо, людини.
Дитина домальовує руки та ноги як палички. Дитина малює тільки те, що
вона знає. У 5 років більшість дітей малюють більш детально, і за
допомогою своїх малюнків розповідають історії. Малюнок, таким чином,
дає можливість визначити рівень мовного розвитку дитини.
Малювання – це психологічний ірраціональний інструмент, який
швидко виводить зі стану зацикленого мислення у стан потоку. У стані
потоку народжується інший вид мислення, наповнений енергією та
новизною.
Малювання через відчуття тіла приводить нас до неочікуваного
відкриття себе, до неочікуваних свіжих рішень, яких не можливо знайти
через логіку розуму.
Малювати людина навчилася раніше, ніж говорити. У комунікації це
первинний та абсолютно природній інструмент. Це навички, що є в генах
кожного, вони надзвичайно цінні. І ці навички можна ефективно
використовувати для налагодження свого життя.
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Дорослу людину практично неможливо навчити класичному способу
малювання. Проте в будь-якому віці можна кожному навчитися
малюванню нейрографічним способом, і навчитися дуже швидко. Через
нейрографічне малювання ви активуєте свої навички тіла та отримуєте
потужний інструмент вирішення завдань у своєму житті. Це означає
внесення бажаних змін у свій емоційний стан і у своє майбутнє.
Нейрографіка – вид образотворчої роботи і чудовий варіант для
переорієнтації власного існування у позитивну сторону, розвитку
емоційної гнучкості, можливість гармонізувати внутрішній стан, побачити
нові перспективи. Нейрографіку можуть малювати всі: діти різного віку, а
також дорослі – незалежно від їх здібностей до малювання.
Метод запропонований художником і психологом Павлом
Піскарьовим у 2014 році. Принцип його роботи полягає у поєднанні
особливих психологічних підходів і кількох технік графічного зображення.
Геніально, вишукано і просто: вирішення завдань графічним
способом через глибинний розум свого тіла. І це завжди й усюди
доступний інструмент налаштування себе та своїх думок. Важливо
зрозуміти, що будь-яку ситуацію можна «сконструювати», зобразити
графічно, спонтанними рухами на аркуші – і це буде емоційний відбиток,
тобто малюнок про те, як люди щось переживають.
Малювання – творчий процес, який дозволяє людині відчути і
зрозуміти самого себе, виразити вільно свої думки і почуття, звільнитися
від конфліктів та сильних переживань, розвинути емпатію, вільно
виражати мрії та надії. Творчість відбувається у повній присутності «тут і
зараз», у «розчиненні» особистості в процесі, що відбувається.
Творчість – це не тільки відображення оточуючої дійсності у
свідомості, але й моделювання, відображення відношення до неї.
Малювання налаштовує нас на режим творчості, відриваючи нас від
площини раціонального повсякденного потоку мислення. Малюючи, ми
багатократно підсилюємо свою енергію уваги, розвиваємо чуттєво-рухову
координацію. Малювання вимагає злагодженої участі багатьох психічних
функцій.
Метод нейрографіки базується на використанні алфавіту візуальної
мови, геометричних архетипів та спеціальних графічних алгоритмів.
Намалювати можна все. Лінії діяльності, орнаменти життєвих обставин,
траєкторії руху в часі, графічне вирішення складних завдань комунікації.
Намалювати і перемалювати, знімаючи внутрішні обмеження,
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які нагромадилися за роки життя. Створити власний малюнок,
гармонізуючи його таким чином, що Всесвіт прийме його як інструкцію до
використання.
Заняття нейрографікою дають можливість опанувати універсальним
інструментом керування обставинами та алгоритмами вирішення різних
типів життєвих завдань.
Принцип нейрографіки: будь-яка проблема (завдання) має графічне
вирішення.
Будь-яку ситуацію можна зобразити «каракулями», спонтанними
рухами на аркуші – і це буде не більш ніж наш емоційний відбиток, тобто
малюнок про те, як ми переживаємо щось. У цих графічних елементах, які
ми здатні створити (кожен своєю рукою), ми можемо виділити якісь
фігури. Ті фігури, що ми виділяємо підсвідомо, є важливими для нас, їх
форма виявляє характер суб’єктів всередині нас, їх взаємне розташування,
пропорції по відношенню один до одного визначають ступінь важливості
змісту та значення. Коли ми починаємо надавати сенс фігурам, свідомість
фіксує цей зв’язок, у нас з’являються емоції по відношенню до кожної
фігури. Створюючи на аркуші композиції з простих фігур і з’єднуючи їх
лінією, ми формуємо враження. Таким чином ми створюємо простий
графічний код змін для свідомості. Відбувається переналаштування
нейронних зв’язків. Ми починаємо думати і діяти по-іншому, що,
природним чином, змінює ставлення людей до нас, нас до оточення, дає
можливість приймати нестандартні рішення.
Існують такі ключові визначення сутності нейрографіки, що
представлені у сучасних наукових дослідженнях:
– мова несвідомого, що дозволяє фіксувати повідомлення емоційного
інтелекту, формувати бажані враження, створювати надійну базу для
ефективного мислення;
– інтегративний метод, що містить діагностичний аспект психічних
станів, етап усвідомлення в контексті інтегративної психології та
самоаналізу через аналіз отриманого матеріалу та поступової
трансформації для прийняття рішень, формулювання кінцевої презентації,
орієнтованої на майбутнє;
– сучасний підхід до формулювання, постановки та розкриття змісту
завдань за допомогою переносу графічних образів на паперовий чи інший
носій;
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– ресурсний інструмент для розвитку психічного здоров’я, що
дозволяє оптимізувати психічні функції особистості за рахунок розвитку
творчого мислення, евристичного стану свідомості, підвищення рівня
життєстійкості, психологічної рівноваги та здоров’я;
– творчий засіб трансформації світу та підсвідомого особистості;
під час малювання особистість має можливість встановити контакт зі
своїм підсвідомим та створити нові нейронні зв’язки, а, отже, діяти творчо,
нешаблонно, тобто не за звичним сценарієм.
Нейрографіка виступає дієвим практичним методом розвитку уваги
та уяви. У процесі малювання увага розподіляється на три напрями:
візуалізація образу, звʼязок із почуттями й емоціями та відчуттями.
У нейрографіці смислове навантаження несуть у собі фігури, що
з’являються на малюнку – кола, трикутники і квадрати. Кожна з
геометричних фігур має свій зміст відносно цілого гармонійного. Кола
символізують гармонію, спокій. Трикутники говорять про конфлікти.
Квадрати означають стабільність, що може трактуватися як позитивно,
так і негативно.
Ми знаємо з історії культури, мистецтва і психології, що гармонійною
фігурою є коло. Воно тлумачиться як «позитивний початок, центр».
У людській уяві коло часто асоціюється з сонцем, що захищає все живе на
планеті,тому підсвідомо дає відчуття безпеки. Усе, що вписано в коло,
кулеподібне є цілісним. І якщо ситуації потрібно надати цілісності, то
необхідно привести будь-яку фігуру, що не є колом, до кола. Саме тому на
первинних етапах роботи за методом нейрографіки рекомендується
малювати кола та нейрографічні лінії.
Наступний крок – перетворення тих чи інших фігур у кола і
взаємодію – пов’язаність кіл між собою. Адже нейрографіка – це
організація та переорганізація нейронних зв’язків.
Характерною відмінністю нейрографіки від малювання в цілому є
наявність базового алгоритму і мови малюнка. У мову включається:
нейролінія, коло, квадрат, трикутник. Базовий алгоритм складається з
певної визначеної послідовності кроків. Відхід від алгоритму перетворює
нейрографіку в звичайне абстрактне малювання, що також має
позитивний ефект, але відмінний від ефекту малювання нейрографіки.
Перш ніж брати до рук фломастер, потрібно «виокремити» свою
проблему, завдання, сумнів, що потребують вирішення; можна озвучити їх.
Дайте відповідь на такі питання: яка тема викликає непорозуміння
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та негатив? що зараз турбує? що лякає? які почуття виникають при думці
про проблему?
Потім напругу, що виникла, потрібно виплеснути на аркуш паперу,
хаотично малюючи на ньому фігури, лінії. Увага при цьому повинна бути
спрямована на сам процес, а не на рівність ліній.
Кола, квадрати, трикутники малюються від руки. Вони можуть
з’єднуватися, можуть перетинатися характерними нейрографічними
лініями – нерівними, злегка хвилястими. Тут важливо не намагатися
зробити їх рівними. Навпаки, чим спонтанніша лінія, тим краще.
Тепер настав час досліджувати малюнок. Зазвичай лінії
перетинаються і утворюють гострі кути. Фахівці з нейрографіки
стверджують, що це говорить про присутність внутрішнього протиріччя,
конфлікту. Тому всі утворені кути варто якнайвиразніше скруглити.
Цим знімаються психологічні обмеження, згладжуються внутрішні
конфлікти. Акцентуємо увагу, що у процесі роботи необхідно слідкувати за
тим, як трансформуються ті відчуття, що виникли на початку роботи з
малюнком.
Після цього довільно вибрані частини малюнка об’єднуються шляхом
зафарбовування їх одним кольором. Повинні утворитися кольорові плями.
Їх кількість та колір не важливі. Така робота виконується для того, щоб
знизити напругу і отримати позитивні емоції.
Поглянувши на малюнок, визначають, які лінії найяскравіші,
найвиразніші. Їх потрібно ретельніше промалювати. Це допомагає
позбутися «вантажу» проблем, з легкістю вирішити завдання, яке
здавалося складним.
Тепер знову потрібно прислухатися до своїх відчуттів. Мета вважається
досягнутою, якщо ви відчули легкість, свободу і гармонію. Якщо таких
відчуттів не виникає, то поверх малюнка потрібно намалювати кола.
Ця фігура не має кутів, тому позитивно впливає на психіку.
Нейрографіка допомагає розкрити приховані здібності, подолати
стрес. Для дітей, які потребують інклюзивного навчання, нейрографіка –
це спосіб розвинути свою креативність, пристосуватися до навколишнього
середовища, навчитися висловлювати свої емоції через намальоване.
Нейрографічна лінія йде туди, де не чекаєш її побачити, вона не
повторюється на кожній ділянці. Це важливо. Тому що всі наші проблеми
спираються на наше стереотипне мислення і поведінку. А лінія – це проекція
думки на аркуш паперу. Ми можемо спостерігати, як розвивається наше
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мислення, уява. Чим більше різних ліній, тим інтенсивніше працює наш
мозок на визначену тему, задачу, проблему. Ми прагнемо вести цю лінію
так, щоб вона змінювала свій напрямок на кожній ділянці: то частоту
коливання, то амплітуду руху, то робить несподіваний поворот. Чим більш
несподівані повороти лінії, тим більше вона мобілізує психічний
потенціал. Якість лінії дає нам ті зміни, до яких ми прагнемо. За допомогою
нейрографічної лінії відкриваються нові формати мислення, нові
площини. Ми мобілізуємо інтелект. Кількість ліній – якість результату.

Малюнок у техніці нейрографіки автора статті

У висновку слід зазначити, що використання нейрографіки є одним із
перспективних методів, який повністю відповідає сучасним тенденціям
гуманізації освітніх аспектів розвитку особистості. Такий вид арт-терапії
сприяє активації у дітей пізнавального інтересу, розвитку творчого
потенціалу, комунікативних здібностей, адаптації до різних умов життя і
формування здорової творчої особистості.
Ніякого чарівництва – тільки творчість і психологія.
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ STEAM-ОСВІТИ
СКРИПЧУК Олена Віталіївна,
вчитель вищої категорії, учитель-методист, учитель початкових класів
(Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького
Луцької міської ради Волинської області»)

Нова українська школа пропонує учителеві вибудовувати освітній
процес спираючись на компетентісний підхід, інтеграцію навчальних
предметів, педагогіку партнерства між здобувачем освіти, педагогом та
батьками, дитиноцентризм, орієнтацію на потреби учня в освітньому
процесі. Початкова освіта формує знання, уміння та навики із природничої,
технологічної,
мовно-літературної,
інформатичної,
математичної,
соціальної та здоров’язбережувальної, мистецької, громадянської та
історичної, фізкультупної освітніх галузей. STEAM – популярний напрям у
освіті, що поєднує у собі складові, які якщо не співпадають, то є дуже
близькими до освітніх галузей і дозволяють забезпечити реалізацію
основних принципів Нової української школи. S (science) – природничі
науки, T (technology) – технології, E (engineering) – технічна творчість,
A (art) – мистецтво, M (mathematics) – математика: усі ці складові
дозволяють не просто передати чи сформувати знання, а змінити
реальність у свідомості дитини, підготувати її до успішної діяльності у
сфері високих технологій.
У початковій школі STEAM найкраще застосовувати через реалізацію
проектів, різноманітних активностей – цікавих експериментів,
виготовлення інтерактивних іграшок.
Проектна діяльність – нині одна з найперспективніших складових
освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку
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та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції:
полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні.
Самостійне
здобування
знань,
систематизація
їх,
можливість
орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати
рішення відбувається саме через проектну діяльність.
До однієї з продуктивних та оптимальних технологій створення
творчого освітнього середовища в початковій школі можна віднести
організацію проектної діяльності. Проектна діяльність є методом, що йде
від дитячих потреб та інтересів, стимулює самостійність. Природничі
науки (елементи фізики, хімії, біології), технології, інженерію
(конструювання), математику та різні види мистецтва учні опановують у
комплексі, а не окремо. Усі учні беруть участь у створенні проектного
продукту. Об’єкти і предмети розглядаються із різних ракурсів. Кожен
здобувач освіти у STEAM-проекті може віднайти той вид діяльності, який
йому найбільше до душі.
Цікаві експерименти
«Чарівна паличка». Ручку чи лінійку ми можемо «зачаклувати», щоб
вони не допускали помилок у виконанні завдань, а заодно і ознайомити
учнів зі статичною електрикою. Для цього потрібні: кран, із якого витікає
вода, пластмасові предмети: гребінець, лінійка, ручка, надута повітряна
кулька, вовняна тканина. Відкриваємо кран так, щоб вода витікала
тоненьким струменем завширшки кілька міліметрів, але вона повинна
текти, а не крапати. Тоді можна запропонувати комусь із учнів 10 разів
провести пластмасовим гребінцем по волоссю і піднести його повільно до
струменю води, але не доторкнутися до нього. Уважно спостерігаємо: вода
почне ніби притягуватися до гребінця і огинати його. Те ж саме можна
зробити із пластмасовою лінійкою чи ручкою, повітряною кулькою, які
досить 10–15 разів натерти вовняною тканиною і піднести до відкритого
крана. «Магія» – це статична електрика, яка виникає у предметів під час
тертя. У повсякденному житті ми можемо її відчути: коли у темряві
знімати светр – виблискують іскри, інколи мама чи тато може «вдарити»
чимось невідомим ледве торкнувшись. Пояснюємо так: усі навколишні
предмети складаються із атомів, а атоми у свою чергу складаються із ядра,
у якому знаходяться позитивні частинки – протони, а навколо кружляють
електрони – частинки із негативним зарядом. Коли ці часточки рівні, то
предмет не заряджений, тобто нейтральний. Але є предмети (волосся,
вовняна тканина), що дуже легко втрачають електрони. Під час тертя вони
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«перелітають» на інший предмет – він стає негативно заряджений.
Струмінь води позитивно заряджений, тому він і притягується до
предмета, як метал до магніту.
«Невидимка-цікавинка». Під час дослідження атмосфери учні
можуть перевірити, що повітря тисне на навколишні предмети. Для цього
потрібні: посудина із зафарбованою водою, свічка, сірники, порожня
прозора пляшка. Закріплюємо свічку посередині посудини так, щоб верхня
частина трохи виступала із води. Запалюємо і накриваємо полум’я
пляшкою торкнувшись води. Коли вогонь усередині пляшки спалить
кисень і повітря у ній стане мало, атмосфера ззовні натисне на рідину у
посудині і поступово пляшка наповниться водою.
«Заклинач предметів». Ми можемо спробувати змусити деякі
невеликі предмети «зависнути» у повітрі. Для цього нам потрібні: бокал чи
склянка, картонна смужка шириною 2–3 см закріплена у вигляді кола,
монета, дерев’яна чи пластикова паличка. На бокалі чи склянці
розміщуємо картонне коло. Зверху обережно кладемо монету. Тоді за
допомогою палички швидко висмикуємо смужку. Монета упаде в бокал,
але перед цим ніби «зависне». Можемо пояснити дітям так: Галілео Галілей
(італійський учений) під час спостереження за навколишнім світом
зрозумів, що предмети, якщо на них не впливають інші тіла перебувають у
стані спокою або рухаються рівномірно та прямолінійно. На нашу «хитру»
монету спочатку не впливали ніякі тіла і вона перебувала у стані спокою.
Коли ми дуже швидко висмикнули картонну смужку, вона ще трішечки
залишалася у стані спокою, а потім прямо впала у бокал. Такий рух фізики
називають інерцією.
«Веселковий дивограй». Напевно кожен у дитинстві мріяв упіймати
веселку. Ми можемо зловити її у мильній бульбашці, але це не надовго і
кольори, що переливаються не дуже яскраві. Учитель може допомогти
дітям змусити кольорові крапельки «затанцювати», а заодно і ознайомити
їх із ефектом Марангоні. Для дослідження потрібні: посудина (може бути
звичайна глибока тарілка), молоко, харчовий барвник різних кольорів
(рідкий), засіб для миття посуду, вушна паличка. У посудину наливаємо
молоко, тоді у різні місця крапаємо харчовий барвник різних кольорів.
На відрізаний кінчик вушної палички наносимо краплю засобу для миття
посуду і опускаємо її в центр тарілки. Молоко почне рухатися і краплі
барвника будуть змішуватися у різноманітні відтінки. Чому так
відбувається? Кожна речовина складається із молекул, які взаємодіють
176

одна із одною: «тримаються» за усі навколишні молекули. Біля краю
речовини молекули можуть триматися лише за ті, які знаходяться
усередині, бо ззовні немає їхніх друзів, тому вони змушені міцніше
триматися за тих, хто знаходиться поруч. Утворюється така собі оболонка
із молекул, яка запобігає руху цієї речовини. Коли ми додаємо засіб для
миття посуду, то він своїми інгредієнтами руйнує цю «плівочку», що
змушує речовину рухатися.
«Шпигунські ігри». Передати «секретну» інформацію учням на будь
якому уроці ми можемо за допомогою невидимого листа, який можна
прочитати нагрівши його за допомогою праски чи біля лампи
розжарювання. Лимонний сік розводимо із водою у рівних частинах.
За допомогою пензлика пишемо текст і висушуємо аркуш паперу.
Тоді нагріваємо – і послання з’являється на абсолютно чистому папері!
«Вулкани і гейзери» – видовищні природні явища. Дуже цікаво за
ними спостерігати, а ще можна відтворити їх і ознайомити школярів із
деякими хімічними реакціями. Імітувати гейзер – це безпечно і доступно,
дитина зможе повторити такий експеримент удома під наглядом батьків.
Для досліду потрібні: глибока посудина, прозора пляшка, вода, сода,
оцтова кислота. У центрі посудини розміщуємо пляшку, прикриваємо її
імітуючи земну поверхню залишивши отвір вільним. Наливаємо воду у
якій розведено оцет чи оцтову кислоту, тоді досипаємо соду і «гейзер»
з’являться у всій красі. Пояснюємо учням, що імітувати гейзер нам
допомогла хімічна реакція нейтралізації: коли кислота взаємодіє із содою
вони перестають існувати, натомість із цих речовин утворюється вода, сіль
та виділяється вуглекислий газ, що і спричиняє такий бурхливий рух води.
Щоб показати, як виділяється вуглекислий газ при реакції нейтралізації,
соду можна помістити у повітряну кульку і закріпити її над пляшкою із
розчиненою у воді оцтовою кислотою. Коли сода потрапить у воду, кулька
почне надуватися.
Іграшки своїми руками
Тауматроп. Надзвичайно цікава іграшка, яка заснована на оптичній
ілюзії: малюнки, що нанесені на круглу картку з двох сторін, при швидкому
обертанні у різні сторони зливаються в одне зображення. Тауматроп
можна виготовити своїми руками, це під силу дітям 7–8 років. Іграшка
може бути двох видів: закріплена на пластиковій соломинці чи з
прикріпленими з обох боків шнурочками.
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Дзиґа. За допомогою паперу та звичайної зубочистки можна
виготовити елементарний гіроскоп – дзиґу. Для роботи потрібні: ножиці,
лінійка, простий олівець. Створюється способом згинання у техніці оригамі.

Ця іграшка підтримує рівновагу на гострому кінчику за рахунок
швидкого обертання. Якщо рухати площину, на якій вона обертається, то
дзиґа буде нахилятися в протилежний бік від руху основи.
Конструктор. Діти обожнюють моделювати та конструювати за
допомогою конструктора «LEGO», проте ми можемо запропонувати їм
цікаву альтернативу – конструктор, який можна виготовити своїми
руками. Для цього потрібен цупкий кольоровий папір, розмічений на
геометричні фігури однакового розміру (трикутники, шестикутники) та
ножиці. Вирізаємо фігури – і складові конструктора готові для
моделювання.
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Також можна запропонувати учням використовувати кольорові
прищіпки як деталі для конструювання. Такі саморобні «конструктори»
доступні дітям, їхнє виготовлення та використання під час дистанційного
навчання чи в особливих умовах буде чудовим інструментом розвитку
мислення та уміння вирішувати різноманітні проблеми.
STEAM-активності дозволяють учителеві стати не просто
провідником у світ науки, вони робить його «чарівником», повелителем
сил природи, сприяють формуванню авторитету педагога у очах учнів та
батьків як майстра своєї справи.
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КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УЧНІВ НУШ
ЧЛЕК Олена Віталіївна,
учитель початкових класів
(ОЗЗСО Торчинський ліцей Торчинської селищної ради )

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання.
Ще важливо навчити користуватися ними. Допоможе вчителю технологія
критичного мислення.
Критичне мислення – це здатність думати, аналізувати та
виголошувати власні незалежні висновки та рішення. Багато сказано про
те, наскільки важливо навчати цьому дітей. Пріоритетними в цьому сенсі
стають сучасні педагогічні технології, які забезпечують активні форми
діяльності учнів, залучають їх до творчого процесу пізнання, дослідження
проблем, формування власної думки та самореалізації.
Мета педагогічної ідеї: вивчення теоретичних засад технології
критичного мислення; висвітлення методів та прийомів що сприяють
формуванню критичного мислення учнів початкових класів у НУШ.
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Технологія розвитку критичного мислення як освітня інновація
стала предметом досліджень вітчизняних педагогів, зокрема, висвітлена в
працях В. Сухомлинського. Його підходи до розвитку критичного
мислення, пізнавального інтересу й активності учнів стали фундаментом
для подальших пошуків шляхів формування критичного мислення дітей і
молоді та дозволили сучасним науковцям переконатись, що сенситивним
періодом для його розвитку є молодший шкільний вік.
Одним із дієвих способів розвинути в собі здатність критично
мислити – спиратися на власний та чужий досвід. І для дітей є більш
переконливою та інформація, яка має під собою реальну основу чи
практичне спрямування. На вчителя покладена важлива місія – допомогти
учням у майбутньому знайти своє місце у світі. А один з найкращих
способів допомогти дітям зробити це успішно – використовувати метод
«Дзеркал» та «Вікон».
Що значить термін «дзеркала та вікна»?
Від початку термін представила Емілі Стілем у межах SEED
(масштабна національна програма навчання математиці для шкіл у США):
– Дзеркало – це історія, що є втіленням досвіду, культури та
інструментом формування особистості.
– Вікно – ресурс, що дозволяє ознайомитися з чужим досвідом.
І тут важливо розуміти, що діти (і дорослі) не можуть по-справжньому
пізнати себе, якщо нічого не знатимуть про інших та навколишній світ.
Що може стати дзеркалом?
Найперше, що може стати дзеркалом у навчанні, – книга. Саме в
текстах діти можуть знайти себе, свою родину, відповіді на різноманітні
запитання. Коли учні читають книги, де бачать когось, схожого на себе,
вони відчувають себе частиною всесвіту, розуміють власну значущість.
Василь Сухомлинський писав: «Не позбавляйте дитину щастя бачити світ у
чарівному дзеркалі казки…». Рекомендую на уроках використовувати
твори В. О. Сухомлинського, які тісно пов’язані з тематикою днів, тижнів,
місячників у 2-му класі НУШ.
На урок попросіть школярів намалювати або створіть самі невеликі
розповіді на певну проблемну тему та розмістіть їх у спеціальному куточку
на стенді. Це допоможе дітям критично підійти до оцінки власної
поведінки та поведінки однолітків. Перший крок, який має зробити
вчитель, – зібрати різноманітні зразки «дзеркал» для класу.
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Другий крок – розробити чи адаптувати навчальну програму, яка б
містила індивідуальний підхід до кожного з учнів.
Весь навчальний простір може перетворитися на «дзеркало». Це той
контекст, який стане постійним супроводом навчання.
Що може стати «вікном»?
Учні мають дізнатися, як інші люди поводять себе в певних ситуаціях.
Це допоможе дітям адаптуватися до сучасних реалій та стати частиною
світу. Вчитель має відкрити «вікно» можливостей для кожного з учнів,
незалежно від фізичних чи розумових особливостей, уподобань,
соціального положення.
Дана концепція чудово адаптується в процесі вивчення будь-яких
шкільних предметів, а саме, на уроках ЯДС, українська мова, образотворче
мистецтво, на тематичних тижнях, ранкових зустрічах у НУШ. Можна
використати цей метод на початку та наприкінці вивчення теми тижня,
теми місяця. Так ви зможете порівняти зміни у знаннях школярів, їх
здатність осмислити новий матеріал. Якщо хочете, аби діти замислились
над проблемою, попросіть їх написати таке: «Я думав/ла___________, але
тепер думаю, що_________». Дієвим такий вид роботи є і на виховних
годинах, і у процесі розв’язання конфліктних ситуацій у класі.
Як результат, «Дзеркала та вікна» допоможуть сформувати клас, де кожен
учень відчуватиме себе особистістю та знатиме свою цінність у соціумі.
Чи не це є головною метою діяльності будь-якого педагога.
При використанні цього методу використовую такі стратегії:
 Стратегія критичного мислення «Дискусійне кафе». Учні мають
фактично вжитися в роль головного героя, чи уважно дослідити
проблемне питання з подальшим його обговоренням та дискусією.
 Стратегія критичного мислення «Прогулянка галереєю». У процесі
цієї «прогулянки» учні ходять класом та розглядають тексти чи
зображення, розміщені на стінах кабінету. Вправа навчить системно
аналізувати інформацію, співпрацювати, переосмислювати висновки
інших.
Стратегія
критичного
мислення
«Читацький
театр».

Передбачається, що учні зможуть переосмислити ситуацію, певну історію
чи літературний твір, зігравши його перед класом.
Гра для розвитку критичного мислення «Кубик історій Рорі».
Розроблена ірландський тренер з креативного мислення і творчого
вирішення проблем Рорі О’Коннором. Все геніальне – просто: всього лише
9 кубиків з різними зображеннями на гранях утворюють понад
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10 мільйонів варіантів поєднань. А далі настає черга гравців складати свої
історії, виходячи з отриманої інформації. Кубики можна застосовувати на
уроках з будь-яких предметів. Запропонуйте учням використати малюнок
та асоціації, які він викликає, для відповіді на запитання. Наприклад: «Яку
книгу мені нагадує намальоване на кубику? Яка історія життя цієї
людини?», «Якою я бачу школу майбутнього? Який предмет з тих, що в ній
має бути, нагадує зображення?».
Який ефект? Дитина відпрацьовує навички імпровізації та гнучкість
мислення, коли поєднує обране зображення і свою відповідь. Окрім цього,
індивідуальні відповіді допомагають дітям закріпити адекватну
самооцінку. Адже учнів запитують, слухають та ставлять їм уточнювальні
запитання. Також гра допомагає дітям подолати невпевненість у собі.
Бо учні засвоюють матеріал через гру, у комфортний для них спосіб.
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РОЗВИТОК М’ЯКИХ НАВИЧОК УЧНІВ
В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
ЧОРНА Наталія Валентинівна,
директор;
ДАХНЮК Галина Іванівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи
(Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради»)

Відповідно до наказу управління освіти і науки Волинської
облдержадміністрації від 08.12.2021 року № 490 «Про введення в дію
рішень колегії управління освіти і науки Волинської обласної державної
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адміністрації від 28 жовтня 2021 року» про проведення дослідноекспериментальної
роботи
у
2021–2026
роках
та
надання
загальноосвітнім навчальним закладам статусу експериментального
навчального
закладу
регіонального
рівня
на
базі
Луцької
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради
проводиться дослідно-експериментальна робота за темою: «Розвиток
м’яких навичок учнів в умовах компетентнісного підходу». З вересня
2021 р. по червень 2022 р. було реалізовано І (діагностико-концептуальний)
етап дослідження.
Актуальність дослідження визначається необхідністю розвитку в
сучасної молоді м’яких навичок (Soft Skills), до складу яких віднесено
комунікацію, роботу у команді, лідерство, логічне мислення, креативність,
емоційний інтелект, тайм-менеджмент тощо. Окрім того, на сучасному
етапі суспільного розвитку, що характеризується динамічними
інноваційними процесами, змінюється погляд на професіограму молодого
фахівця. Сьогодні підприємства та організації вимагають від своїх
працівників не лише високого рівня професійних знань, умінь і навичок, а
й, навичок комунікації, здатності до самоорганізації, володіння
комп’ютерними навичками та офісними програмами.
М’які навички (Soft Skills) дозволяють бути успішним незалежно від
специфіки діяльності та напрямку, в якому працює людина. Вони
допомагають людині ладнати зі своїм внутрішнім світом і будувати
продуктивні стосунки із довколишнім, сприяють формуванню гармонійно
розвиненої особистості, її кращій соціальній адаптації, інтелектуальному й
емоційному благополуччю, позитивній і здоровій поведінці, розумінню
базових потреб і розвитку вміння правильно задовольнити їх,
благополуччю, життєвому успіху, розвиткові духовності та позитивних
якостей школяра.
Навчання м’яких навичок є необхідним елементом високоякісної
освіти. Вони підвищують конкурентоспроможність випускників на ринку
праці.
Нова українська школа наголошує на суб’єктності учіння,
необхідності оволодіння учнями способами навчальної діяльності, досвіді
взаємодії з іншими людьми; пов’язує ефективність освіти з реалізацією
компетентнісного підходу. Компетентнісний підхід переміщує акценти з
процесу накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок у
площину формування й розвитку в учнів здатності практично діяти
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і творчо застосовувати набуті знання і досвід. При цьому школа формує у
випускника високу готовність до успішної діяльності в реальному житті.
В такій концептуальній схемі вчителі і учні апріорі орієнтуються на
особистісно орієнтовані і діяльнісні моделі навчання.
Реалізація Концепції Нової української школи, впровадження
компетентнісного підходу, важливість розвитку м’яких навичок в учнів
зумовили вибір теми дослідження «Розвиток м’яких навичок учнів в
умовах компетентнісного підходу». Об’єктом дослідження став освітній
процес у закладі освіти. Предметом дослідження є педагогічні умови
розвитку м’яких навичок учнів в умовах компетентнісного підходу.
Мета дослідження: розробити та експериментально перевірити
модель та педагогічні умови розвитку м’яких навичок учнів в умовах
компетентнісного підходу.
Гіпотезою дослідження висунуто припущення про те, розвиток
м’яких навичок учнів в умовах компетентнісного підходу буде успішним за
дотримання таких педагогічних умов:
– інтеграції у шкільні предмети програм навчання м’яким навичкам;
– організації та проведення заходів щодо розвитку та формування
конкурентоспроможної на ринку праці особистості учня, а саме
формування необхідних роботодавцям управлінських і комунікативних
навичок, вмінь працювати в команді, креативності тощо;
– проведення тренінгів, коучингу, консультацій з учасниками
освітнього процесу з питань особистісного та професійного розвитку;
– застосування інноваційних технологій у профілактичній роботі з
школярами;
– підвищення компетентності педагогів закладу освіти і залучення
батьків учнів як рівноправних субʼєктів освітнього процесу.
Для реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи
педагогічним колективом школи проведено контент-аналіз наукових
досліджень та педагогічного досвіду за темою експерименту. Було
опрацьовано роботи таких авторів: з теорії та методології педагогічної
інноватики (І. Бех, С. Гончаренко, В. Кремень, О. Савченко та інші); з теорії
розвитку життєвої компетентності, її змістові й технологічні аспекти
(О. Бандура, І. Єрмаков, С. Клепко, О. Кононко, Д. Пузіков, Л. Сохань);
з психолого-педагогічної теорії цінностей (Л. Божович, Д. Ельконін,
Д. Леонтьєв та інші); з психолого-педагогічної теорії гуманізації виховного
процесу на основі особистісно орієнтованої парадигми освіти і виховання
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(І. Бех, В. Білоусова, А. Маслоу, Т. Поніманська, К. Роджерс та інші); з теорії
психолого-педагогічного проєктування виховного процесу в школі
(В. Безрукова, О. Киричук, В. Краєвський, М. Красовицький та інші).
Педагогами закладу освіти розглянуто сутність поняття м’які
навички («soft skills»).
І. Ткачук, Н. Сосновенко

«soft skills»  це комунікативні та управлінські таланти, що,
на думку авторів, включають «уміння переконувати,
лідирувати, керувати, робити презентації, знаходити
потрібний підхід до людей, здатність вирішувати конфліктні
ситуації, володіти ораторським мистецтвом

А. Бергланд, Ф. Хейнтс

уніфіковані навички та особистісні якості, що сприяють
підвищенню ефективності роботи та взаємодії з оточуючими
людьми, відносячи до цих навичок «управління особистим
розвитком, уміння надати першу допомогу, грамотно
керувати власним часом, переконувати, навик ведення
переговорів, лідерство тощо

Я. Кателлі

соціально-психологічні навички: комунікативні, лідерські,
командні, публічні та інші

Дж. Хекмен та Т. Крауз

здатність людини правильно зчитувати зовнішні умови,
вловлювати те, чого потребують інші люди, знати їх сильні
і слабкі сторони, не піддаватися негативу і бути привабливим
для інших

Н. Длугунович

соціальні навички, що дають змогу встановлювати взаємодію
з різними віковими категоріями людей

М. Роблес

навички, набуті завдяки додатковій освіті та особистому
життєвому досвіду для використання власного розвитку
у професійній діяльності

Т. Кожушкіна

вміння переконувати, знаходити підхід до людей, лідирувати,
здійснювати міжособистісне спілкування, вести переговори
процесів, працювати в команді, реалізовувати особистісний
розвиток, управляти часом, бути ерудованим, креативним
тощо

Т. Смагіна

навички, що дозволяють знаходити спільну мову з іншими
людьми, налагоджувати та підтримувати з ними зв’язки,
вміти доносити власні думки. Іншими словами, «soft skills» 
це навички ефективних комунікаторів і лідерів, необхідні
як у повсякденному житті, так і в професійній діяльності

О. Коваль

людські якості, без яких навіть найкращий професіонал
не зможе досягти якісного результату

Т. Гоголкіна та А. Павленко комплекс неспеціалізованих, важливих універсальних
навичок, що відповідають за успішну участь у продуктивній
діяльності, високу продуктивність і є наскрізними, тобто
не пов’язані з конкретною предметною галуззю
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Отже, підсумовуючи все вищезазначене, нами зроблено висновок, що
на сьогодні не існує єдиного визначення поняття «soft skills», проте аналіз
науково-педагогічних доробків дав підстави визначити суть поняття «soft
skills» здобувачів освіти як комплекс особистісних навичок, що
відповідають за успішну участь в освітньому процесі, високу
продуктивність і є наскрізними, тобто не пов’язані з конкретною
предметною галуззю чи видом отриманих знань. До «soft skills» учнів
закладу освіти ми віднесли такі, як:
1) комунікативні навички (здатність до ділового співробітництва,
готовність працювати спільно з іншими людьми, терпимість до чужої
думки, а також навички комунікативної взаємодії );
2) креативність (здатність до створення продуктів, що відрізняються
новизною, оригінальністю, унікальністю);
3) аналітичне мислення (здатність до використання логіки під час
аналізу інформації та прийняття рішень);
4) критичне мислення (здатність ставити під сумнів інформацію, що
надходить, включаючи власні переконання);
5) гнучкість
(уміння
пристосовуватися,
підлаштовуватися,
адаптуватися, використовуючи при цьому свої творчі здібності, вміння
виходити за рамки шаблонів мислення та поведінки, вміння мислити
нестандартно);
6) судження та прийняття рішень (здатність до ідентифікації
альтернатив та вибору серед них, заснований на цінностях та перевагах
приймаючого рішення);
7) самоконтроль (синтез якостей і здібностей, що дозволяють людині
ефективно керувати собою у різних видах діяльності та спілкуванні);
8) планування (здатність оптимально розподілити ресурси задля
досягнення поставлених цілей, вміння ставити цілі (завдання) і
виконувати дії щодо їх здійснення в майбутньому);
9) адаптивність (здатність адаптуватися до мінливих обставин);
10) дослідницькі навички (синтез операцій щодо здійснення
інтелектуальних та емпіричних дій, що становлять дослідницьку
діяльність та призводять до нового знання);
11) міжособистісні навички (володіння навичками, пов’язаними з
обміном інформацією у письмовій та усній формі, вміння слухати,
стримуванням емоцій, управління конфліктами, створенням довіри та
веденням переговорів);
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12) командна робота (здатність спілкуватися та налагоджувати
конструктивний діалог з будь-яким членом команди);
13) навички роботи в інформаційному середовищі – цифрове
середовище «Інтернет» (уміння знаходити потрібну інформацію у
цифровому середовищі «Інтернет»).
Зважаючи на вищезазначене та користуючись науковими доробками
С. Наход, нами виділено такі загальні правила розвитку «soft skills»
здобувачів освіти:
1) необхідно розглядати самонавчання та саморозвиток як
безперервний процес, пов’язаний з отриманням нового досвіду,
знайомством з професіоналами, виконанням нових складних завдань,
використанням нових інструментів у житті;
2) необхідно навчитися ефективно планувати та впорядковувати
власний розвиток;
3) підхід до власного розвитку має бути комплексний, полягає у
використанні різних форматів розвитку та навчання;
4) слід ставитися до навколишньої інформації з цікавістю: вивчати
навколишні процеси, цікавитися досягненнями в галузях, що цікавлять
учнів початкових класів;
5) необхідно розвивати «soft skills» поступово: обирати саме ті
напрями, які допоможуть досягти успіху у навчанні;
6) щодня слід читати літературу та інформаційні ресурси, постійно
нарощуючи рівень знань;
7) важливо працювати зі зворотним зв’язком (реакцію інших на певні
дії чи бездіяльність), визначати її цінність;
8) необхідно максимально використовувати можливості організацій
альтернативної освіти: відвідувати всі корисні та цікаві заходи: майстеркласи, тренінги, позакласні гуртки та секції. Заздалегідь визначати їхню
якість та рівень спікерів.
На І етапі дослідження педагогічним колективом визначено умови
розвитку «soft skills» здобувачів освіти:
1) поділяти завдання на осяжні етапи (великі проекти і завдання
завжди можна розділити на етапи та під етапи);
2) цілі мають бути досяжні, тобто при кожній комунікації (коротка
зустріч або стратегічна презентація) має бути чітко сформульована мета;
3) підбиття підсумків. Необхідна умова якісного формування та
розвитку особистості, оскільки у будь-яких навичок є кількісні та якісні
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показники. Їх необхідно визначати заздалегідь і зрозуміти спосіб оцінки.
Зворотний зв’язок допоможе розвиватися і не повторювати помилки;
4) вироблення звички (слід формувати в собі звички, що не
дратуватимуть оточуючих і допоможуть створити безпечну психологічну
зону, мінімізувати стрес і почуватися комфортно у соціальній площині
життєдіяльності);
5) Розвиток ерудиції. За допомогою літератури, музики та освітніх
фільмів підвищується загальна ерудиція здобувача освіти (складні образні
твори формують нейронні зв’язки в мозку та розвивають його, у свою
чергу, це допомагає розвинути образне мислення та якісне грамотне
мовлення).
Педагогами закладу освіти здійснено теоретичний аналіз актуальних
інноваційних педагогічних технологій (інформаційно-комунікаційна
технології, технології розвитку критичного мислення, проєктні технології,
здоров’язбережувальні технології, технології проблемного навчання,
ігрові технології, кейс-технології, технології створення предметнорозвивального середовища, технології навчання у співпраці, технології
дослідницької діяльності) в освітньому процесі учнів початкових класів
щодо можливості їх використання для розвитку «soft skills» здобувачів
початкової освіти. Визначено, що при правильному добрані методів
реалізації вищезазначених технологій, вони здатні впливати на розвиток
«soft skills» як у навчальній, так і позанавчальній діяльності.
На основі отриманих результатів наукового пошуку та відповідно до
завдань нашого дослідження розроблено модель розвитку «soft skills»
здобувачів освіти засобами інноваційних технологій.
Було визначено три блоки моделі (теоретично-методологічний,
практичний та оцінний), які охопили п’ять компонентів: цільовий –
визначає мету та прогнозований результат впровадження моделі
(розвиток «soft skills» здобувачів освіти) концептуальний, що включає
Державні стандарти НУШ (початкової та базової освіти), перелік «soft
skills» здобувачів освіти, основні положення концепції НУШ та «soft skills»
здобувачів освіти (комунікація, креативність, кооперація та критичне
мислення); процесуальний, що складається з трьох етапів – підготовчого
(визначення рівня сформованості «soft skills» здобувачів освіти);
освітнього (розвиток «soft skills» здобувачів освіти засобами інноваційних
технологій та відповідних їм методів і прийомів); інтегрального
(перенесення отриманих навиків «soft skills» у реальні життєві ситуації
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з подальшим самовдосконаленням); змістовно-методичний включає зміст
освіти учнів (навчальний матеріал уроків, на яких відбувається розвиток
«soft skills»), інноваційні технології (та відповідні їм методи і засоби) та
форми навчання (групові та індивідуальні); діагностико-результативний,
що передбачає визначення методів оцінювання (анкетування, експертне
оцінювання та педагогічне спостереження за методикою «Four Cs») та
визначення результату з подальшою рефлексією та кореляцією освітнього
процесу.
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3

Фото 1–3. Урок «Я досліджую світ» у 2-А класі
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