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РОЗДІЛ І. Нові можливості творчого самовдосконалення
педагогічних працівників у контексті реалізації Концепції «Нова
українська школа»
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ
ЯК ОСВІТНІЙ РЕСУРС КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
МИЦЬ Мар’яна,
кандидат історичних наук, старший викладач кафедри теорії
та методики викладання шкільних предметів ВІППО

Проблема міжпредметних зв’язків навчальних дисциплін є однією із
найважливіших у педагогіці, що зумовлено насамперед сучасним
процесами інтеграції та диференціації наукових і технічних галузей
діяльності людини й виникненням загальнонаукових теорій (теорії систем,
теорії інформації, кібернетики та ін.), які внесли нові ідеї в дослідження
складних системних об’єктів природи і суспільства. Актуальність
проблеми міжпредметних зв’язків у сучасних умовах посилюється,
оскільки це найважливіший фактор оптимізації процесу навчання,
підвищення його результативності, зменшення перенавантаження усіх
учасників освітнього процесу. Це зумовлено сучасним рівнем розвитку
науки, у якому яскраво виражена інтеграція суспільних, природничих і
технічних знань.
Освіта й виховання молодої людини, її гармонійний розвиток
вимагають органічного поєднання комплексу знань, умінь та навичок, які
набуваються в процесі навчання та засвоєння шкільних предметів, зокрема
трансформації їх в компетентності. Академік О. Я. Савченко, підтримуючи
упровадження в освіту компетентнісного підходу, порівняла знаннєвий і
компетентнісний підходи та виявила відмінні ознаки між ними, що
закладені в основу визначення освітньої мети, формування змісту, позиції
вчителя і результатів навчання.
Аналізуючи шкільні програми, розуміємо, що вони спрямовують нас
на таке викладання предметів, при якому освітній процес має сприяти
активному зв’язку теоретичних знань та практичних навичок з життям.
Таку ж стратегію передбачає і компетентнісний підхід в освіті.
У Концепції «Нова українська школа» зазначається: «Ключові
компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації,
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розвитку, активної громадської позиції, соціальної інклюзії та
працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та
життєвий успіх протягом усього життя».
Передбачається набуття учнями десяти ключових компетентностей
для життя:
– спілкування державною (і рідною, у разі відмінності) мовами;
– спілкування іноземними мовами;
– математична компетентність;
– основні компетентності в природничих науках і технологіях;
– інформаційно-цифрова компетентність;
– уміння вчитися протягом життя;
– ініціативність і підприємливість;
– соціальна і громадянська компетентність;
– обізнаність та самовираження у сфері культури (культурологічна
компетентність);
– екологічна грамотність і здорове життя.
Змістовне наповнення шкільних предметів, міжпредметні зв’язки,
бінарні уроки та позакласні заходи надають змогу педагогічному
колективу реалізувати мету здобуття підростаючим поколінням
вищезгаданих компетентностей. Така система передбачає розвиток
школяра як успішного здобувача освіти (знаннєвий компонент), так і
особистості, громадянина (соціальний компонент).
У вищезазначеному переліку компетентностей не вказано
міжпредметної. Але оскільки самі по собі згадані компетентності
відображають різні сфери життя і діяльності здобувача освіти, то необхідно
приділити певну увагу і такій дефініції як «міжпредметна компетентність».
Поняття «міжпредметна компетенція» у вітчизняній педагогіці ще не
розроблене. Є окремі статті, в яких наводиться його робоче визначення: це
здатність застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання,
уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного
кола навчальних предметів та предметних галузей. Отже, як бачимо, сама
міжпредметна компетентність є дотичною до всіх перелічених.
Основними ознаками міжпредметних зв’язків можна виділити:
1) системостворення (системостворювальні зв’язки): сприяння координації
навчальної інформації, узагальнена направленість, створення цілісної
картини світу; 2) дія в часі (хронологічні зв’язки) – забезпечення пізнання
елементів природи; 3) передача інформації (інформаційні зв’язки):
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стимуляція поступального розвитку та узагальнення знань; 4) спільний
змістовий апарат (змістові зв’язки): спільність наукових фактів,
використання методик, характеру розумової діяльності; 5) структурний
аспект: економія часу (раціоналізація навчального процесу в цілому).
Вже ці ознаки дозволяють робити висновок про те, що міжпредметні
зв’язки системно впливають на формування компетентностей.
На нашу думку, міжпредметна компетенція – це інтегральна категорія,
яка охоплює ціннісні орієнтації, знання, уміння, способи діяльності, що
задаються і формуються в процесі навчання у межах міжпредметного кола
(історія та українська література, історія та українська мова, історія та
зарубіжна література, історія та образотворче мистецтво, музичне
мистецтво та українська література, музичне мистецтво та зарубіжна
література тощо), і набутий особистісний досвід.
О. І. Пометун зазначає, що систему компетентностей в освіті
складають «ключові – тобто надпредметні (міжпредметні) компетентності,
які визначаються як здатність людини здійснювати складні
поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види діяльності,
ефективно розв’язуючи відповідні проблеми…» Отже, як бачимо,
дослідниця ключові компетентності зводить до міжпредметних.
Виходячи із вищесказаного, міжпредметні зв’язки як дидактична
категорія є багатовимірним, системним об’єктом вивчення. І сьогодні цю
категорію ми не можемо аналізувати без урахування компетентнісного
підходу.
Міжпредметні зв’язки мають чимало визначальних особливостей,
себто ознак, серед яких можна виділити: 1) системостворення
(системостворювальні зв’язки) – сприяння координації навчальної
інформації, узагальнена спрямованість, створення цілісної картини світу;
2) дія в часі (хронологічні зв’язки): забезпечення пізнання елементів
природи; 3) передача інформації (інформаційні зв’язки): стимуляція
поступального розвитку та узагальнення знань; 4) спільний змістовий
апарат (змістові зв’язки): спільність наукових фактів, використання
методик, характеру розумової діяльності; 5) структурний аспект: економія
часу (раціоналізація навчального процесу в цілому). Вже ці ознаки
дозволяють робити висновок про те, що міжпредметні зв’язки системно
впливають на формування компетентностей. У педагогічній літературі,
присвяченій теоретичному аналізу проблемі міжпредметних зв’язків,
автори найчастіше приділяють уваги їх класифікації.
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Найбільш відомою є класифікація, яка передбачає поділ
міжпредметних зв’язків на внутрішньо- та зовнішньопредметні.
До прикладу, на заняттях з історії до першої групи відносимо
використання: історії України та всесвітньої історії; історії України та
краєзнавства; історії України чи всесвітньої історії та спеціальних
історичних дисциплін. До другої групи відносимо використання: історії
України та української літератури; історії України та зарубіжної
літератури; історії України та математики тощо.
Оскільки сучасні тенденції розвитку науки передбачають як дифузію,
так і диференціацію окремих предметів, то нині ми спостерігаємо
виникнення великої кількості нових спеціальних історичних дисциплін, які
межують з історією, географією, етнологією, різними видами мистецтва.
Вивчення і використання як нових, так і класичних спеціальних дисциплін
сприяє вдосконаленню практично усіх перелічених нами компетентностей.
Так, використання статистичних, демографічних методів дослідження
під час вивчення й аналізу будь-яких історичних процесів формує
математичну компетентність.
Робота зі словниками, іншомовними термінами вдосконалює
спілкування іноземними мовами. Так, ще під час вивчення історії
Стародавнього світу в 6-му класі для учнів виявляється новою
термінологія перших параграфів, яка будується за антропологічними
класифікаціями викопних істот і послуговується давньогрецькою та
латинською мовами. Але попередньо в 5-му класі на уроках української
мови учні ознайомилися з поняттями «етимологічний словник», «словник
іншомовних слів». Отож, опановуючи історичні терміни, сміливо можна
використовувати міжпредметні зв’язки з українською, іноземною мовами,
що поширить ерудицію учнів новими поняттями і термінами, які стануть
їм у пригоді на майбутнє.
Самі ключові компетенції відзначаються міжпредметністю.
Це спостерігаємо під час вивчення рідної та іноземної мов, історії України,
всесвітньої історії, історії мови. Так, укладачі нового українського
правопису зазначають: «Якою має бути “правильна українська мова”?
Чи загрожують їй іншомовні впливи, а якщо загрожують, то в якій частині
мовної системи й наскільки? Яку мову ми передамо нащадкам? Ці й
подібні питання, що десятиліттями не втрачають актуальності, спонукають
до періодичного оновлення, перегляду та доопрацювання правописного
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кодексу, граматики й словників. Спадкоємність у мові – це зв’язок між
поколіннями, які жили, живуть і житимуть в Україні».
Культурологічну компетентність ми вдосконалюємо під час вивчення
усіх навчальних дисциплін, оскільки цей процес передбачає не лише
ознайомлення з історією науки, освіти, культури в Україні та зарубіжних
країнах, але й формування культуру взаємин. Очевидно, що ця категорія
має бути забезпечена такими компонентами навчального плану:
література, мистецтво, історія, музика, фізичне виховання. Нині особливо
актуальною є проблема розуміння унікальності культур, поглядів, звичаїв.
Такий підхід не можна забезпечити однією навчальною дисципліною.
Окрім того, це потребує вироблення полікультурної грамотності, здатності
побачити себе на місці іншого й зрозуміти його погляди, віру,
переконання, естетичні смаки тощо.
Про компетентнісний підхід під час використання в навчальному
процесі міжпредметних зв’язків можуть свідчити функції, які виконуються
з використанням цього методу. До прикладу, поєднання історії та
літератури сприяє виконанню таких функцій:
– Методологічна (лише на її основі можливе формування сучасних
уявлень про розвиток суспільства, культури, цілісність процесів та явищ у
світі, багатогранність та різноманітність цивілізацій, культурологічних
процесів).
– Освітня (сприяння формуванню системності, усвідомленості знань
учнів, синхронізації культурологічного процесу).
– Розвивальна (важливе значення міжпредметних зв’язків у творчому і
системному розвитку школярів, формуванні інтересу до історії, літератури).
– Виховна (сприяння реалізації комплексного підходу до виховання
(патріотичного, естетичного, екологічного тощо).
– Конструктивна (сприяння більш активній співпраці вчителівпредметників).
Конструктивна функція міжпредметних зв’язків полягає і в тому, що з
її допомогою вчителі не лише об’єднують зусилля під час підготовки до
уроку чи позакласного заходу, але й безперестанно експериментують задля
удосконалення змісту навчального матеріалу, методів і форм організації
навчання. Конструктивна функція повинна забезпечити навчання співпраці
та діалогу на рівні взаємодії окремих людей, носіїв різних поглядів і
культур, що полегшить формування зазначених компетентностей.
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Як бачимо, завдяки своїй комплексній та практичній зорієнтованості
міжпредметна інтеграція завойовує все більшу популярність. Є перспектива
подальшого формування і розвитку міжпредметної компетентності.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
ОЛЕВСЬКА Ірина,
методист відділу гуманітарних дисциплін ВІППО

Актуальність теми визначається вираженим запитом українського
суспільства на підготовку сучасного педагога, здатного ефективно
працювати в умовах розбудови Нової української школи на компетентнісних
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демократичних, діалогічних, гуманістичних та особистісно орієнтованих
засадах. Особлива увага звертається на роль інноваційних технологій у
громадянській та історичній освітніх галузях.
«Без знання минулого неможливе точне поняття про сучасність», –
справедливо наголошував виданий український історик і державний діяч
М. Грушевський. Нові підходи до вивчення історії у ХХІ столітті повинні
базуватися на особистістно орієнтованому навчанні, а всі педагогічні
технології мають бути спрямовані на виховання соціально адаптованого,
свідомого громадянина України, здатного творчо й виважено розв’язувати
проблеми у процесі самореалізації.
Сучасне суспільство висуває нові вимоги до освіти, однією із яких є
підготовка людей, які можуть приймати критичні рішення, знаходити
способи спілкування в новому оточенні, достатньо ефективно
встановлюють нові стосунки у швидкозмінюваній реальності. У цьому
зв’язку основним результатом діяльності освітнього закладу повинно стати
впровадження інноваційних технологій. Освіта і наука сьогодні стають
важливим факторами розвитку соціально-економічного, духовного та
політичного життя будь-якої країни. В цих умовах особливого значення
набуває проблема інновацій у сфері знань.
Концепція «Нова українська школа» та Закон про освіту визначають
ключові засади реформи освітньої сфери, де неможливо обійтися без
упровадження інновацій.
Сучасні вимоги освітніх стандартів змушують учителів не тільки
надавати учням інформацію, але й шукати шляхи її застосування. У першу
чергу це стосується методології викладання, впровадження інноваційного
навчання, яке спрямоване на розвиток здібностей учнів до спільної
діяльності.
Педагогічні інновації спрямовані на організацію нововведень в
освітньому просторі та упровадження і поширення нового в освіті.
Рушійною силою інноваційної діяльності Нової української школи є
педагог як творча особистість. Творчий учитель має широкі можливості й
необмежене поле для інноваційної діяльності, оскільки на практиці може
експериментувати і переконуватися в ефективності методик навчання,
коригувати їх, здійснювати докладну структуризацію досліджень
навчально-виховного процесу, пропонувати нові технології та методи
навчання.
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Наявність інноваційного потенціалу педагога визначають такі
чинники: здатність генерувати нові ідеї; високий культурно-естетичний
рівень, освіченість, інтелектуальна глибина і різнобічність інтересів;
відкритість до нового і сприйняття різних ідей, думок, поглядів, концепцій,
що базується на толерантності, гнучкості та широті мислення.
Серед шкільних навчальних предметів про суспільство історія займає
центральне місце. Тому докорінне оновлення цієї галузі набуває
виняткового значення, адже курс на гуманізацію та демократизацію освіти
підносить престиж гуманітарних дисциплін.
Саме гуманітарна освіта, в тому числі історична, формує особистість
учня, готує його до життя в сучасному світі, розвиває історичне мислення,
формує громадянина-патріота.
Викладання історії в школі вимагає від учителя творчого підходу,
особливо у виборі методичних прийомів і засобів, наочного матеріалу,
перенесення акценту на цілеспрямоване навчання.
За допомогою інноваційних технологій з’являється інтерес до історії
як науки, діти замислюються над перспективами її розвитку.
Важливим є використання на уроках технологій інтегрованого
навчання, яке ґрунтується на комплексному підході та вимагає будувати
освітній процес не тільки в межах відповідної галузі знань, але й у межах
суміжних дисциплін. Ще однією інноваційною технологією є розвиток
критичного мислення, який передбачає формування цілеспрямованого,
обґрунтованого та контрольованого мислення. Її реалізація можлива до
допомогою таких прийомів як: фішбоун, дискусія, кубування, Т-таблиця,
скрайбінг, сенкан та ін.
Талановита дитина вже не хоче бути лише слухачем, тому учні із
захопленням беруть участь в інтерактивному навчанні. Одним із прикладів
може бути етап актуалізації опорних знань, проведений у формі «усної
газети», засвоєння нового матеріалу методом «мережевої пилки».
На відміну від звичайних уроків, метою яких є оволодіння знаннями,
вміннями та навичками, нестандартний та інноваційний урок найбільш
повно враховує вікові особливості та інтереси кожного учня. Найбільш
поширеними формами нестандартних уроків є: дослідницький урок та
практичні роботи, рольова гра, театральна вистава, пресконференція, урокдиспут та ін.
Використання елементів гри підвищують пізнавальні інтереси учнів,
розвиває історичне мислення, самостійність, колективізм, активізує
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пасивних. В учнів під час гри виробляються навики зосереджуватися,
мислити самостійно та розвивається увага. Платон ще понад дві тисячі
років тому твердив про неприпустимість насильницького викладання наук
дітям і бачив переваги гри: «Жодну науку вільна людина не повинна
вивчати як раб. Тому потрібно не по-насильницьки викладати дітям науки,
а через гру, тоді ти краще побачиш, хто до чого схильний».
Цікавою є ігрова модель «Мандрівка в часі», розрахована на учнів
8-х класів. Головною метою цієї гри є максимально якісне засвоєння
учнями навчального матеріалу під час формування здібностей до
самостійної роботи, логічного аналізу інформації та вироблення власної
світоглядної позиції.
При повторенні вивченого матеріалу можливо використовувати й гру
«Герой, дата, подія». У ній бере участь увесь клас. Учитель проходить повз
учасників гри, які сидять за партами, й просить одного з них назвати
персону, іншого – дату, третього – випадок. Перший учень озвучує ім’я
історичної персони, наступний – дату, пов’язану з особою, а третій –
подію, пов’язану із нею.
Надзвичайно широкі можливості застосування ігор на етапі
закріплення й узагальнення матеріалу (різноманітні тренінгові ігри,
зокрема, кросворди й ребуси, лото й вікторини, змагання та КВК). Ігрові
ситуації, які створені навколо звичайних вправ, дають змогу модернізувати
навчання. Успішно можна використовувати на уроках історії гру-лото.
Ігри розвивають пізнавальний інтерес, пожвавлюють розумову
діяльність. Гра активізує спостережливість, вчить робити висновки та
зіставляти окремі факти.
Необхідність використання аудіовізуальних та мультимедійних
засобів на уроках історії України та всесвітньої історії є очевидною, і
кожен творчий учитель повинен застосовувати цю технологію.
Найбільш доцільним на уроках історії України в 5–11 класах є
використання 15-хвилинних фільмів із серіалів «Золота підкова» та
«Невідома Україна».
Актуальними в галузі освіти є питання впровадження комп’ютерноінформаційних та мультимедійних технологій навчання. Мультимедійні
програми забезпечують принципово нову якість: обмін інформацією між
учнем і технічною системою проходить у діалогічній формі, сама
комп’ютерна технологія забезпечує нові можливості щодо організації
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паралельного навчання і контролю знань, надає можливість
індивідуалізованого навчання.
За інноваційним потенціалом досвід має інтегрований характер,
оскільки передбачає проникнення одних сучасних педагогічних технологій
та методик в іншу, спрямованих на формування національної свідомості
інноваційної особистості. Це дає можливість самостійно інтерпретувати
різні підходи до організації навчального процесу, а не зупинятися на одній
технології.
Для більш глибокого засвоєння матеріалу і контролю знань
використовуються різного роду тести й тренажери. Це можуть бути тести,
складені вчителем у програмах Word чи Power Point, або готові варіанти
тестів, яких дуже багато у мережі «Інтернет».
Основне завдання вчителя НУШ – це створити на уроці такі умови,
щоб кожна дитина мала можливість максимально самореалізуватися.
За інноваційними технологіями – майбутнє, оскільки вони
відкривають широкий простір для самостійної та творчої роботи учнів,
підвищення рівня їх соціалізації.
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Актуальність
теми.
Нині
особлива
увага
приділяється
переосмисленню організації та змісту навчально-виховного процесу
сучасного закладу освіти на засадах інноваційних технологій. Проєктна
діяльність – один із варіантів практичної реалізації ідеї продуктивного
навчання. Вона є інноваційною та забезпечує формування основних
компетентностей студентів.
Теоретичні засади проєктної діяльності висвітлено у працях
В. Гузєєва, О. Коберника, Н. Матяш, О. Пєхоти, Є. Полат, В. Радіонова,
В. Слободченкова, С. Сисоєвої, І. Шендрик та ін. Змісту і значенню проєктної
діяльності присвячено дослідження А. Вдовиченко, А. Касперського,
О. Коберника, В. Сидоренка, А. Терещука, Л. Хоменко та ін.
Проєктна діяльність – це ефективний інструмент, який створює
передумови для розвитку ключових компетенцій та самостійності в
опануванні нового [18, с. 258].
Як показав аналіз наукової літератури, не існує єдиного трактування
поняття «проєкт». Так, Е. Гітман визначає його як сукупність
концептуальної та формальної моделей, пакет документів, що подає опис
предметною мовою того, що і як повинно бути зроблено [3, с. 137].
В основі проєктів лежить ідея навчання на активній основі, через
самостійну та практичну діяльність учнів з урахуванням їх особистих
інтересів [15]. Е. Федорчук виокремлює такі види проєктів:
– продуктивний (створювальний), що пов’язаний із трудовою
діяльністю;
– споживчий (підготовка екскурсій, надання послуг тощо);
– дослідницький (біологічний, фізіологічний, технічний і т. ін.);
– навчальний [16].
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Під проєктною діяльністю розуміють конструктивну та продуктивну
діяльність особи, спрямовану на розв’язання життєво значущої проблеми,
досягнення кінцевого результату у процесі цілепокладання, планування та
здійснення проєкту [18, с. 259].
Метою проєктної діяльності є розв’язання певної проблеми, що
передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів
навчання, а з іншого – інтегрування знань, умінь із різних галузей науки,
техніки тощо [12, с. 16].
Головне завдання проєктної діяльності – допомога студентові
зорієнтуватися у вирі подій та явищ, оволодіти досвідом життя в соціумі.
Це передбачає розвиток активного творчого самоствердження в
суспільстві з метою його розвитку і самовдосконалення [1].
Важливими ознаками проєктної діяльності є: спрямованість на
розвиток пізнавальних навичок, умінь самостійно конструювати свої
знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, узагальнювати та
інтегрувати знання, отримані з різних джерел, у теоретичному та
практичному навчанні [18, с. 260].
Процес створення проєктів розвиває:
– вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;
– уміння використовувати здобуті знання;
– уміння самостійно організовувати власну діяльність та ін. [2].
У процесі проєктної діяльності учні набувають уміння:
– планувати конкретні дії;
– використовувати багато джерел інформації;
– пошуку інформації;
– аналізувати та зіставляти факти;
– доводити власну точку зору;
– оперативно та критично мислити;
– приймати рішення;
– працювати в групах;
– створювати кінцевий продукт та ін. [6, с. 18].
Проєктна діяльність сприяє формуванню та розвитку специфічних
навичок проєктування, таких як: проблематизація; цілепокладання і
планування діяльності; самоаналіз та рефлексія; презентація результатів
своєї діяльності перед аудиторією; уміння готувати матеріал для
проведення презентації в наочній формі; пошук потрібної інформації,
виділення і засвоєння необхідного матеріалу з інформаційного простору;
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практичне застосування знань, умінь та навичок у різноманітних
ситуаціях; вибір, освоєння та використання адекватної технології
створення продукту проєктування; проведення дослідження тощо [5].
Необхідними вимогами для проєктної діяльності є:
– підготовленість до цього виду діяльності;
– інтерес до проблеми;
– здобуття нових знань, необхідних для виконання проєкту;
– практична спрямованість та значимість проєкту;
– творча постановка завдання;
– практична здійсненність проєкту [12, с. 20].
Таким
чином,
проєктна
діяльність
забезпечує
пріоритет
надпредметних соціально значимих знань та вмінь, що найбільше
відповідає парадигмі особистісно орієнтованої освіти, тому що саме ці
знання та вміння дозволяють людині все життя успішно реалізуватись у
професійній діяльності [14].
Висновки. На основі аналізу наукової літератури з’ясовано, що
проєктна діяльність передбачає інтеграцію і безпосереднє застосування
знань та вмінь, спрямованих на набуття особистісного досвіду. Вона
створює умови для творчої самореалізації студентів, сприяє розвитку їх
інтелектуальних здібностей, самостійності, відповідальності, умінню
планувати, приймати рішення, оцінювати результати.
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ТРАЧУК Тетяна,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії
та методики викладання шкільних предметів ВІППО

На початку третього тисячоліття поглиблюються та прискорюються
загальносвітові економічні, політичні, соціальні й культурні процеси, які
визначають розвиток людства на сучасному етапі. Глобальні суспільні
зрушення мають систематичний, швидкий, незворотний характер.
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Вони зумовлені науково-технічним прогресом, швидкою інформатизацією,
комп’ютеризацією та демократизацією суспільного життя. Зміни, що
відбуваються, потребують не стільки пристосування до них, скільки
розвитку особистості, збагачення людської індивідуальності відповідно до
тенденцій розвитку суспільства. Важлива в цих умовах роль освіти, бо
саме вона має безпосередній та значний вплив на особу і суспільство, є
соціальним інститутом, через який проходить кожна людина, набуваючи
при цьому рис особистості, фахівця і громадянина.
У сучасних умовах суттєво збільшується необхідність безперервного
розвитку і постійного оновлення в людини знань, умінь, навичок, ставлень.
Суспільство все більше залежить від технологій, оскільки нові можливості
та способи інтеграції технологій в освітній процес з’являються майже
кожного дня. Важливим аспектом безперервної освіти в контексті розвитку
культури постають специфічні технології, спрямовані на розвиток
інноваційного мислення. Виникає необхідність у формуванні
трансформаційної освіти, коли суб’єкти освітнього процесу не лише
набувають нового знання, але й перетворюють свій світогляд, оцінюючи й
адаптуючи свої припущення відповідно до існуючих проблем.
Сучасний етап розвитку українського суспільства також
характеризується швидкою зміною технологій, що зумовлює формування
такої системи освіти, яка передбачає постійне оновлення. Успішність
реалізації неперервної освіти залежить від того, наскільки будуть здатні всі
суб’єкти системи освіти підтримувати конкурентоспроможність,
найважливішими умовами якої стають такі якості особистості, як
активність, ініціативність, здатність творчо мислити і знаходити
нестандартні рішення. Тому одним із перспективних напрямків розвитку
освіти в Україні стає підвищення професійної майстерності вчителя,
поширення передового досвіду, створення інноваційної освітнього
середовища.
Реалізуючи Концепцію «Нова українська школа» [3], вітчизняна
освітянська спільнота отримала творчі модернізаційні виклики, за яких
видозмінюється соціальна й професійна місія педагога в контексті
європейського професіоналізму зі збереженням кращих ментальних
українських характеристик. Розбудова НУШ – це довгострокова реформа,
що супроводжується суттєвими змінами всіх складників освіти.
Однією із ключових фігур освітньої системи виступає вчитель як
творець педагогічної освіти, її ідеології, змісту, технологій.
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Завдяки діяльності вчителя реалізується державна політика у створенні
інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної
науки, техніки й культури, збереженні та примноженні культурної
спадщини, формуванні людини майбутнього, а також забезпечується
конституційне право громадян України на здобуття повної загальної
середньої освіти.
Сьогодні вітчизняна освіта орієнтована на активного і мобільного
педагога, який виявляє ініціативу, чітко усвідомлює свої професійні цілі,
відкритого для всього нового, оптимістично налаштованого до інновацій.
Саме такий педагог зможе ефективно реалізувати ключові напрямки,
відображені в Концепції «Нова українська школа».
У нинішніх умовах реформування освіти радикально змінюється
статус учителя, його освітні функції і, відповідно, змінюються вимоги до
його професійних компетентностей. Сучасна школа потребує
кваліфікованого
педагога
відповідного
рівня
та
профілю,
конкурентоспроможного, обізнаного, який вільно володіє своєю професією
й орієнтується в суміжних галузях діяльності, готового до постійного
фахового
зростання,
соціальної
та
професійної
мобільності.
Конкурентоспроможний педагог уміє аналізувати та прогнозувати,
правильно оцінювати свої можливості, комунікабельний, здатний
ризикувати, не боїться нового, оптимістично налаштований.
Об’єкт
нашого
дослідження
–
розвиток
професійних
компетентностей учителя математики в системі післядипломної освіти.
Предмет дослідження – теоретичні й методичні засади неперервного
розвитку професійних компетентностей учителя математики в системі
післядипломної освіти.
Мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних
засад неперервного розвитку професійних компетентностей учителя
математики в системі післядипломної освіти, розробленні освітньої
програми підвищення кваліфікації вчителя математики.
Зважаючи на сучасні виклики, необхідне усвідомлення феномена
«професійні компетентності вчителя».
Професор А. Крилов зауважує, що «майстер педагогічної праці – це,
перш за все, висококомпетентний у психолого-педагогічній і власній
предметній галузі спеціаліст, який вміє репродукувати на високому рівні
професійні знання, навички та вміння» [6, с. 574]. На його думку,

22

Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів
у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»

компетентний учитель інтегрує в собі високий рівень професійних,
педагогічних, психологічних та соціальних якостей.
Р. Овчарова вважає, що педагогічна компетентність – це готовність до
педагогічної діяльності, певний набір психологічних якостей (характер,
темперамент, тип нервової системи тощо), прагнення до нового творчого
осмислення своєї праці, здатність до розвитку творчого потенціалу [4, с. 410].
О. Сагач розглядає розвиток професійних компетентностей як один із
напрямів неперервного професійного зростання вчителів [7].
І. Лебедєва вказує на актуальність проблеми коректування й усунення
компетентнісної деформації вчителя в процесі післядипломної освіти, що
«передбачає створення діагностичного інструментарію щодо вимірювання
рівня розвитку окремих компетентностей та всіх професійних
компетентностей загалом» [2].
В умовах розвитку економіки, швидкої зміни технологій, нової якості
соціуму можна передбачити, що сучасна освіта й освіта майбутнього
базується на високотехнологічних засобах навчання, характеризується
значною мобільністю, універсальністю та фундаментальністю. Невпинна
глобалізація повсякчас потребує гнучких підходів до організації освіти в
країні, переходу від ретрансляційних педагогічних технологій до
проєктування педагогічних процесів, набуття у тих, хто навчається,
життєво важливих компетентностей глибоким осмисленням теоретичних
знань, практичних умінь і навичок.
Потреба реформування післядипломної освіти з метою створення
цілісної ефективної відкритої освітньої системи, що повною мірою
відповідає вимогам часу, зумовлюється низкою внутрішніх і зовнішніх
чинників: удосконаленням нормативно-правового забезпечення системи
післядипломної освіти; розробленням стандартів післядипломної освіти,
зорієнтованих на модернізацію системи перепідготовки, підвищення
кваліфікації та стажування фахівців, педагогічних, науково-педагогічних
працівників і керівників навчальних закладів; реалізацією сучасних
технологій професійного вдосконалення фахівців, педагогічних,
науково-педагогічних і керівних кадрів освіти відповідно до вимог
інноваційного розвитку суспільства; забезпеченням випереджувального
характеру підвищення фахового рівня кадрів відповідно до викликів
сьогодення.
Означене вимагає критичного осмислення досягнутого і зосередження
зусиль та ресурсів на розв’язанні найгостріших проблем, які стримують
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розвиток, не дають можливості забезпечити нову якість освіти, адекватну
новій формації – високотехнологічому суспільству, прискореному
розвитку світового інформаційного суспільства.
Одним із перспективних шляхів подолання цих проблем є
забезпечення розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями,
потребами на основі навчання протягом життя; впровадження у відкриту
систему післядипломної педагогічної освіти інноваційних технологій
навчання.
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 фахівцеві підтримувати чи
покращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього
періоду його професійної діяльності [1]. Однією із професійних
компетентностей виокремлено навчання протягом життя, оскільки саме
така освіта ґрунтується на ідеї безперервного усунення невизначеності
статусу фахівця в динаміці пізнавальних і діяльнісних практик, а також
розкритті його креативних ресурсів, що формуватимуть нові горизонти
його професійної і особистісно орієнтованої життєдіяльності.
Допомогти вчителям у визначенні чітких орієнтирів власного
професійного розвитку покликаний Професійний стандарт [5]. Цей
документ утілює сучасний підхід до визначення переліку та опису
загальних і професійних компетентностей учителя. До загальних
компетентностей увійшли громадянська, соціальна, культурна, лідерська
та підприємницька, професійних – мовно-комунікативна, предметнометодична, інформаційно-цифрова, психологічна, емоційно-етична,
педагогічне
партнерство,
інклюзивна,
здоров’язбережувальна,
проєктувальна, прогностична, організаційна, оцінювально-аналітична,
інноваційна, рефлексивна, здатність до навчання все життя. Надіємося, що
професійний стандарт запобігатиме необ’єктивному оцінюванню
професійних компетентностей під час атестації та сертифікації.
Учитель повинен усвідомити, що процеси навчання, виховання та
розвитку є наскрізними, а їх цілісність «забезпечується наявністю у
вчителя загальних і професійних компетентностей, необхідними для
виконання всіх трудових функцій» [5].
У зв’язку зі зростанням значення математики в житті, навчанні,
діяльності людей особливої гостроти й актуальності набуває проблема
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розвитку професійної обізнаності вчителів математики в системі
післядипломної освіти.
Вивчення стану розвитку фахових компетентностей учителів
математики в закладах післядипломної освіти показало, що в сучасних
умовах спостерігається розрив між новими завданнями, які стоять перед
педагогічними працівниками, і якістю їхньої професійної діяльності.
Практика доводить, що, незважаючи на ґрунтовну теоретичну
підготовку у вищих навчальних закладах, сучасні вчителі математики у
практичній діяльності здебільшого не готові до розв’язування проблем,
визначених новими нормативно-правовими документами. Насамперед
потребують удосконалення такі компетентності: мовно-комунікативна,
предметно-методична, інформаційно-цифрова, психологічна, здатність
до навчання протягом життя. Тож виникає потреба в результативній
організації
та
управлінні
процесом
розвитку
професійних
компетентностей учителів математики в системі післядипломної освіти в
атестаційний і міжатестаційний періоди навчання на основі
компетентнісного підходу.
Одна з найважливіших функцій учителя Нової української школи
полягає в його вмінні організувати компетентнісне навчання. До такої
діяльності готовим може бути грамотний, умотивований, сертифікований
педагог.
На вдосконалення і розвиток професійних компетентностей учителя
математики спрямовано тематичні курси «Технології організації і
супроводу діяльності учнів із підготовки до ЗНО та ДПА з математики»,
організовані на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної
освіти.
Мета курсу – забезпечення підготовки вчителів, здатних сприяти
процесам узагальнення і систематизації знань учнів із предметів
математичної освітньої галузі відповідно до програм зовнішнього
незалежного оцінювання (ЗНО) і державної підсумкової атестації (ДПА)
через використання варіативних форм та індивідуального підходу в умовах
сучасних вітчизняних державних стандартів.
Освітню програму підвищення кваліфікації цього курсу розраховано
на 30 академічних годин. Освоєння програмових тем забезпечується
системою сучасних форм організації навчальної діяльності здобувачів
освіти (інтерактивна лекція, заняття-дослідження, заняття-тренінг,
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майстер-клас, заняття-диспут, підсумкове заняття з елементами
компетентнісно орієнтованого освітнього проєктування).
Програму націлено на вдосконалення і розвиток предметнометодичної, інформаційно-цифрової, психологічної, прогностичної,
організаційної, оцінювально-аналітичної компетентностей учителів,
поглиблення знань про сучасні освітні технології, методики навчання,
аналіз типових помилок учнів при виконанні завдань ЗНО з профільної
математики. Передбачається забезпечити формування здатностей,
відповідних кожній групі згаданих вище професійних компетентностей:
– здатність моделювати зміст навчання за темами математичної
освітньої галузі, планувати й організовувати освітній процес, прогнозувати
його результати, використовувати цифрові технології, ефективно
використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні
(цифрові) освітні ресурси;
– здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та
інші індивідуальні особливості учнів, формувати мотивацію учнів й
організовувати їхню пізнавальну діяльність;
– здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому
процесі;
– здатність використовувати інновації в професійній діяльності;
– здатності аналізувати результати навчання учнів, забезпечувати
самооцінювання і взаємооцінювання результатів навчання учнів.
Навчальний план курсу включає два основні тематичні блоки і
підсумковий контроль.
Нижче наведено теми навчальних занять за кожним блоком та
очікувані результати навчання.
I. Актуальні питання реформування математичної освіти в Україні.
1.1. Оновлення змісту математичної освіти в Новій українській школі.
1.2. Зовнішнє незалежне оцінювання в освіті України.
II. Теоретичні та методичні аспекти організації повторення за
програмою ДПА і ЗНО з математики
2.1. ЗНО з математики: структура та зміст екзаменаційної роботи,
форми завдань, їх особливості.
2.2. Актуальні проблеми предметної області ЗНО (алгебра, початки
аналізу, геометрія).
2.3. Особливості організації повторення за програмою ДПА-ЗНО з
математики: проблеми та шляхи їх вирішення.
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2.4. Актуальні питання змісту при повторенні за програмою ЗНО.
2.5. Комбінаторні задачі як складова завдань ЗНО з математики.
2.6. Особливості вивчення теми «Текстові задачі»: важливі акценти.
2.7. Організація повторення планіметрії: рекомендації, поради.
2.8. Ефективні методи навчання предметів математичної освітньої
галузі в контексті вітчизняних державних стандартів.
Очікувані результати навчання.
Знання:
– обізнаність щодо основних типів задач із предметів математичної
освітньої галузі, методів їх розв’язування;
– ознайомлення з інноваційними методиками і технологіями навчання,
способами візуалізації навчальної інформації.
Вміння і навики:
– визначати змістове наповнення і дидактико-методичне забезпечення
уроків та факультативних занять із підготовки до ДПА і ЗНО;
– конструювати добірки задач для проведення навчальних занять,
укладати матеріали для проведення тренувального тестування з
використанням сучасних освітніх ресурсів;
– застосувати інноваційні методики і технології навчання математики;
використовувати педагогічно обґрунтовані сучасні технології, форми,
методи, способи і прийоми організації освітнього процесу;
– забезпечувати кваліфікований супровід навчання старшокласників
за індивідуальною освітньою траєкторією.
Ставлення:
– готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;
– усвідомлення значущості рефлексії власної професійної практики.
Відслідкування на етапі вхідної діагностики загальних і професійних
компетентностей учителя, виявлення компетентнісних деформацій,
освітніх потреб здобувачів післядипломної освіти знайшло відображення у
змісті освітньої програми підвищення кваліфікації, методах і формах
навчання, організації науково-методичної діяльності вчителів у
міжатестаційний період. Вважаємо, що в такому контексті найбільш
ефективною є розробка індивідуальної траєкторії навчання вчителя на
етапі післядипломної освіти.
Перспективу подальшої роботи вбачаємо в розробці моделі сучасного
вчителя математики та в укладанні нових освітніх програм підвищення
кваліфікації, які забезпечуватимуть науково-методичний супровід
27

Матеріали науково-практичної інтернет-конференції

навчання вчителів математики за їхніми індивідуальними освітніми
траєкторіями.
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РОЗДІЛ ІІ. Формула НУШ: досвід реалізації за ключовими
компонентами у закладах загальної середньої освіти
ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА У СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ.
СИСТЕМА ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
ВІРСТА Світлана,
викладач-методист циклової комісій словесних дисциплін
КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР

Нова українська школа (НУШ) – це ключова реформа освіти України.
Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка
даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння
застосовувати їх у повсякденному житті [2]. Нові зміни у підході до
навчання стосуються вчителів, учнів та батьків. Нову систему освіти
побудовано на формуванні різних способів мислення (аналітичного,
критичного), умінь, навичок, системи поглядів, життєвих цінностей, які
стануть основою соціалізації у суспільстві приватного та професійного
життя.
Список компетентностей, яких набуватимуть учні, уже закріплено
Законом «Про освіту». Спільними для всіх компетентностей є так звані
наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну
думку усно і письмово, здатність логічно обґрунтовувати позицію,
творчість, ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями та ін.
Мовно-літературна освіта є основою формування наскрізних умінь учнів
початкової ланки.
Поняття «літературна освіта» трактується як безперервний
навчальний процес, яким передбачається оволодіння мистецтвом слова,
формування естетичних і художніх смаків людини. Основна мета
літературної освіти – виховання творчого читача із самостійним
критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної
культури, естетичних смаків особи. Об’єкт літературної освіти –
особистість учня (його духовно-емоційний світ, моральні цінності та
орієнтації, творче мислення, уява, читацькі компетенції, мовлення) [1].
Літературна освіта базується на двох ключових взаємопов’язаних
компонентах: змістовому – «що читати?» і методичному – «як читати?»
29

Матеріали науково-практичної інтернет-конференції

У системі початкового навчання літературну освіту спрямовано на
розвиток інтелектуальних та емоційних особливостей молодшого школяра,
метою якої є залучення учнів до мистецтва читання, ознайомлення з
видатними творами української і світової літератури. Через світ художньої
книжки учні пізнають навколишній світ, збагачуються новими знаннями,
формують смаки, ставлення до дійсності. Літературне читання стає
першоосновою для розвитку мовлення, естетичного почуття молодших
школярів. Літературне читання розглядається не лише як засіб навчання та
виховання, а і як засіб розваги, відпочинку, емоційного розвантаження
дитини.
Більшу частину творів, що входять у коло читання дітей шкільного
віку за оновленою програмою, складають програмові твори сучасних
письменників.
Яскраво представлено жанрово-тематичні підрозділи поезії та прози.
Вірші для дітей завжди вирізнялися особливим тематичним звучанням,
жанровим розмаїттям, яскравим персонажем, образною мовою. Вірші Івана
Андрусяка, Оксани Кротюк, Оксани Лущевської, Галини Малик, Івана
Малковича, Мар’яни Савки, Григорія Фальковича та ін. метафоричні,
каламбурні, мають ігровий характер. Величезне й жанрове різноманіття:
ліричні вірші, загадки, скоромовки, лічилки, байки, віршовані казки, віршіігри, каламбури, іронічні вірші тощо. Гра словом – один із характерних
проявів сьогоденної поезії для дітей.
Казковість як тип образності може виявлятися в художньому творі
будь-якого жанру. Сучасну українську прозу представляють пригодницькі,
реалістичні, історичні, детективні, фантастичні літературні казки,
оповідання, повісті. У жанрі літературної казки активно працюють Леся
Мовчун («Арфа для павучка»), Богдана («Казки Різдва») і Дзвінка Матіяш
(«Казки П’ятинки»), Мар’яна і Тарас Прохаськи («Хто зробить сніг»,
«Куди зникло море», «Як зрозуміти козу»), Зірка Мензатюк («Київські
казки») та ін.
Пригодницька проза Галини Малик («Неймовірні пригоди Алі в країні
Недоладії»), Сергія Гридіна (трилогія «Федько, прибулець з Інтернету»),
Марії Чумарної («Лумпумчик»), Олександра Дерманського («Король буків,
або Таємниця Смарагдової книги», «Маляка – принцеса Драконії»), Галини
Пагутяк («Лялечка і Мацько», «Втеча звірів, або Новий бестіарій»), Лесі
Ворониної («Прибулець з Країни Нямликів», «Таємне товариство
боягузів») та інших поєднує вигаданих та «реальних» героїв,
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які потрапляють у пригоди. Казковість притаманна й сучасним детективам
Лесі Ворониної («Таємниця золотого кенгуру»), Андрія Кокотюхи
(«Страшні історії»).
Реалістична проза, де читач бачить себе і суспільство, в сучасній
українській літературі для дітей представлена оповіданнями, повістями і
романами Андрія Бачинського, Сергія Гридіна, Оксани Думанської,
Оксани Лущевської, Галини Малик, Дзвінки Матіяш, Зірки
Мензатюк та ін.
Художня інтерпретація історичних подій завжди привертала увагу
юних читачів. Поєднання фактографічності, хронології подій з
пригодницьким сюжетом, змалюванням історичних осіб, художніми
домислами – ознаки історичної прози, адресованої дітям та юнацтву.
Важливі її аспекти – прослідковування долі головного героя з дитинства;
показ становлення особистості, змужніння; поряд з історичними
особами діють звичайні персонажі. Кращі традиції історичної прози,
розповіді про боротьбу українців за незалежність і волю – в основі
повістей і романів Володимира Рутківського «Сторожова застава», Марії
Морозенко «Іван Сірко – великий характерник», Олександра Гавроша
«Неймовірні пригоди Івана Сили», Зірки Мензатюк «Таємниця козацької
шаблі».
Отже, сучасна література для учнів початкової школи різноманітна
тематично і жанрово. Автори пропагують загальнолюдські, національні,
демократичні цінності, створюючи високохудожні твори, що написані на
основі літературної традиції, використання новаторських підходів у
змістовому, жанровому, стильовому, образному і наративному планах.
Сучасні автори акцентують увагу на актуальних для нашого часу темах і
проблемах, створюють духовно-емоційну атмосферу, збагачують, духовно
формують та розвивають особистість.
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ВИВЧЕННЯ МИНУЛОГО ЯК СКЛАДОВА МЕДІАГРАМОТНОСТІ
З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
ЄРКО Галина,
викладач-методист, голова циклової комісії викладачів суспільних
та художньо-мистецьких дисциплін КЗВУ «Луцький педагогічний коледж» ВОР

Актуальність теми. У 2016 році президія Національної академії
педагогічних наук України схвалила нову редакцію Концепції
впровадження медіаосвіти в Україні. Головною метою Концепції є
«сприяння розбудові в Україні ефективної системи медіаосвіти, що має
стати фундаментом гуманітарної безпеки держави, розвитку і консолідації
громадянського суспільства, протидії зовнішній інформаційній агресії,
всебічно підготувати дітей і молодь до безпечної та ефективної взаємодії із
сучасною системою медіа, формувати у громадян медіаінформаційну
грамотність і медіакультуру відповідно до їхніх вікових, індивідуальних та
інших особливостей» [2].
За даними досліджень останніх років, сьогоднішні першокласники
приходять до школи, маючи за плечима значний медійний досвід.
У більшості з них є досить стійкі медійні уподобання: улюблені фільми і
телевізійні програми, комп’ютерні ігри, журнали, мультфільми та ін. [1].
Мета статті – через практичні вправи показати та розкрити
особливості формування медіаграмотності молодших школярів у контексті
вивчення громадянської та історичної освітньої галузі.
Громадянська та медіакомпетентність стає для сучасного вчителя
інструментом, за допомогою якого він формує в учнів найважливіші
людські якості, необхідні для життя в суспільстві.
Інтеграція медіаосвіти в громадянську та історичну освітню галузь
впливатиме на формування громадянської, соціальної та медійної
компетентності учня, а саме: вміння критично мислити; навичок пошуку,
аналізу
та
оцінювання
інформації,
тверезого
ставлення
до
медіаповідомлень на основі вивчення джерел. Учні зможуть вже з
молодшого шкільного віку шукати та перевіряти інформацію, аналізувати
вплив медіатекстів та створювати їх.
Розглянемо можливості використання вправ з медіаграмотності на
заняттях з громадянської та історичної освітньої галузі.
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Наприклад, вправа «Родинні реліквії». Мета – проаналізувати та
дослідити історичну складову родинних реліквій.
Учитель може запропонувати учням взяти інтерв’ю у батьків, бабусь
та дідусів і поцікавитись, які реліквії є в їхній родині, й принести на
заняття фотореліквії.
Варто допомогти дітям скласти питання для інтерв’ю. Наприклад:
– Як реліквія потрапила в сімʼю?
– З якими членами родини вона пов’язана?
– У чому її цінність?
– Як передається з покоління в покоління?
– Де зберігається (у кого)?
– Як часто використовується в родині? В яких випадках та ситуаціях?
На основі інтерв’ю написати невелике повідомлення про сімейну
реліквію до газети класу.
Вправа «Моя улюблена світлина». Мета вправи – сформувати уміння
добирати й аналізувати отриману інформацію.
Завдання, яке ставить перед дітьми педагог:
1) вибрати свою улюблену світлину;
2) поспілкуватись з членами родини, поставивши запитання: Чому
саме так мене назвали? Хто з членів родини дав мені ім’я? Що означає моє
ім’я?
Для цього можна запропонувати їм звернутись до інформаційних
джерел та детальніше дізнатися про походження імені.
Окрім імені, дітям буде важливо та цікаво дізнатись і походження
прізвища. Можна запропонувати їм опрацювати інформаційний ресурс
«Рідні» [4]. За допомогою карти можна довідатися про поширення
прізвища по регіонах України та його походження; визначити, де
найбільше вживане прізвище, яке має дитина; ознайомитися з
особливостями національного одягу з населених пунктів, найближчих до
осередку поширення прізвища.
Особливістю цієї вправи є те, що, добираючи світлину зі своїм
зображенням, дитина отримує досвід пізнання минулого.
Вивчати історію своєї родини можна і за допомогою вправи «Моя
родина на світлинах». Мета вправи – пізнати історію своєї родини через
фотографії. Особливістю є те, що діти можуть провести невеличке
дослідження, розглядаючи сімейні знімки.
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Учитель може запропонувати учням разом скласти план такого
дослідження.
Наприклад (попередити, що всі дії можна виконувати з дозволу
батьків та під їхнім керівництвом):
1. Знайти фото тат і мам: сучасні, під час їх навчанні, весільні,
шкільні, дошкільні тощо. Розпитати, де вони народилися, який садок
відвідували, в якій школі навчалися, де здобували освіту після школи
тощо. З’ясувати, хто з рідні доводиться їм братами та сестрами.
2. Знайти фото батьків мами і батьків тата. Дізнатися про них: де
народилися, де навчалися, де працювали (працюють). Розглянути фото;
знайти предмети, які відрізняються від сучасних; порівняти з сучасними
зачіски, одяг тощо.
3. Якщо є можливість – дослідити ще покоління родичів.
Підсумком дослідження може бути складання родовідного дерева.
Інформацію, яку школярі знайдуть під час проведення вправ, можна
обговорити як на заняттях із предмета «Я досліджую світ», так і на інших
уроках, які мають дотичну тему.
Вправа «Малюнки первісної людини» допоможе дітям зануритися у
минуле [3, с. 100]. Учитель запрошує дітей на віртуальну екскурсію до
печери первісної людини, запропонувавши малюнки. Дітям потрібно
відповісти на такі запитання, переглянувши їх:
– Які малюнки ви побачили?
– Що на них зображено?
– Що у цих малюнках є спільного?
– Чому саме такі сюжети були основні для малювання в первісної
людини?

Згодом учитель може запропонувати учням об’єднатися в групи; ще
раз розглянути малюнки, які демонструють життя первісної людини;
скласти невеличку історію про те, які події могли відбутися в тому
племені, що створило цей малюнок.
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Навчання медіаграмотності учнів початкової школи – процес тривалий і
складний. Він включає в себе різні фактори: атмосферу в сімʼї, спілкування
з батьками та близькими, їхнє ставлення до ролі медіатехнологій та ін.
Запропоновані вправи будуть ефективними в 3–4 класах на заняттях з
предмету «Я досліджую світ».
Таким чином, необхідно цілеспрямоване навчання медіаграмотності
учнів початкової школи на заняттях із громадянської та історичної
освітньої галузі, співпраця сімʼї та закладу освіти, оскільки такий союз є
складовою подальшого становлення особистості.
Ґрунтовнішого вивчення потребують аспекти навчання учнів
початкової школи методики й технологій формування медіаграмотності як
однієї з основних складників громадянської та історичної освітньої галузі
початкової ланки Нової української школи.
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Актуальність вибору теми зумовлена змінами в суспільстві загалом і
закладах освіти зокрема. Світ навколо нас стрімко змінюється. І ці зміни
проникли у майже усі сфери життя. До недавнього часу незворушно
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спокійною була лише освіта, зокрема шкільна. Саме тому суперечності
між вимогами технічного прогресу та роботодавців, що хочуть отримати
мислячого, творчого, мобільного, здатного адаптуватися до так швидко
змінюваних умов, здатного керувати своїми емоціями працівника та доволі
консервативною системою освіти набули глибокого змісту і стали
рушійною силою змін.
Усі розуміли, що без кардинальних змін в освіті ми не зможемо
рухатися вперед. Адже основним принципом шкільного навчання завжди
було накопичення суми знань та їх відтворення за необхідності.
Та сьогодні це вже стало неактуальним, бо інформації настільки багато і
вона так стрімко оновлюється, що просто немає сенсу її заучувати. Вчити
дітей знаходити потрібну в даний момент інформацію, думати, аналізувати
та критично оцінювати її, а не запам’ятовувати те, що завтра буде
неактуально, – це стало вимогою часу.
У новому Стандарті початкової освіти передбачено, що вчителі мають
працювати за іншими підходами. А також визначено перелік ключових
компетентностей, що повинні формуватися в учня початкових класів за
вимогами Державного стандарту початкової освіти протягом навчання у
школі. Умовно їх можна об’єднати в чотири основні «К»: креативність,
критичне мислення, комунікація і командна робота. Агентами змін, що
заохочують дітей до саморозвитку, творчої діяльності, стали вчителі
початкових класів НУШ. Про те, як педагоги самі здобувають ці навички
та допомагають учням набути й розвивати їх на уроках, спробуємо
розповісти, спираючись на досвід трирічної роботи в НУШ.
Більш детально зупинимося на застосуванні у практиці вчителя методів,
що формують та розвивають критичне мислення в учнів початкової школи.
Про те, що його розвиток є одним з наскрізних завдань освітнього процесу,
йдеться й у Концепції «Нова українська школа». Адже людина, що може
мислити критично та системно, здатна проявляти творчість, ініціативність,
уміння логічно обґрунтовувати позицію, робити свідомий вибір,
конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, є
конкурентоздатною та успішною, може швидко пристосуватися до мінливих
умов навколишнього світу. Цих мисленнєвих операцій можна і необхідно
навчати, а далі – вдосконалювати їх, тренувати у щоденній роботі. І саме
учень початкової школи є благодатним середовищем для цього.
Заради справедливості зазначимо, що вправи на формування
критичного мислення у дітей молодшого шкільного віку і раніше були
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в арсеналі педагогів-практиків, однак застосовувалися епізодично,
несистемно. Зараз ситуація кардинально змінюється. У практиці роботи
вчителя НУШ уроки формування та розвитку критичного мислення стали
звичним явищем. Такий урок має структуру:
1) вступна частина (актуалізація, мотивація, оголошення теми,
очікувані результати);
2) основна частина (сприйняття та осмислення нового матеріалу:
конструювання учнями знань і навичок, формування власного ставлення
до теми);
3) підсумкова частина (узагальнення та систематизація учнями
отриманої інформації, рефлексія).
Готуючись до такого уроку, вчителю важливо обрати оптимальні
методи навчання, що дозволять найповніше використати потенціал кожної
частини уроку. Якраз на цьому етапі підготовки вчителі відчувають певні
труднощі. Тут слід зазначити, що вибір методів навчання розвитку
критичного мислення залежить від завдань певної частини уроку: одні
багатофункціональні – їх застосовують у різних частинах уроку, а інші –
лише в одній. Спробуємо проілюструвати це конкретними прикладами з
уроків.
Доволі часто практикуємо з учнями побудову діаграми Венна, що
допомагає їм з різних сторін розглядати предмети чи явища і знаходити
відмінності між суміжними поняттями. Її можна зобразити за допомогою
схеми: два кола, що перетинаються між собою. Кожне коло означає окреме
поняття, місце перетину – це спільні властивості обох понять.
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Застосовано у комплексі з методом «Асоціативний кущ» на етапі
усвідомлення змісту вивченого під час проведення уроку української мови
за темою «Розуміємо іншого» (Франческа Санна «Подорож»). У тексті
розповідається про маму і маленьку дочку, що намагаються втекти від
війни. А щоб дитині було не так лячно, евакуацію мама називає чудовою
пригодою. Чи це дійсно так і щоб глибше зрозуміти почуття героїв, було
запропоновано такий вид роботи. Це допомогло учням краще зрозуміти
зміст матеріалу, суть поняття, віднайти першопричини подій,
проаналізувавши факти.
Іншим ефективним методом,
який ми застосовуємо у роботі з
учнями, є «Дерево рішень». Це метод
усіх можливих варіантів, що дозволяє
зрозуміти
механізм
прийняття
складних рішень. Учасники дискусії
заповнюють таблицю у вигляді дерева і
приймають рішення з певної проблеми.
Застосовано на етапі усвідомлення
змісту вивченого під час проведення
уроку за темою «Читаємо та
обговорюємо» (уривок із повісті Туве
Яссон «Комета прилітає»).
Аналізуючи поведінку героїв
Чмиха та Мумі-троля, діти з
допомогою інтерактивного методу
«Дерево рішень» визначають шляхи
вирішення проблеми, яка є у Чмиха, на гілках дерева (заспокоїтися,
довіритися
другові,
бути впевненим у собі,
відвідати психолога), а
також конкретні дії
(листки дерева), щоб
позбутися проблеми –
страху,
адже
він
панічно боявся всього
(стовбур дерева).
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Учні повинні мати достатньо свободи, щоб у процесі розумових
операцій самостійно вирішувати різні завдання. Цьому якнайкраще сприяє
такий метод «Порушена послідовність». Дітям пропонується речення з
тексту, що записані у порушеній послідовності. Учні об’єднуються у
групи. Кожна група повинна запропонувати свою послідовність поданих
речень, а також дібрати до кожного тексту ілюстрацію і придумати
заголовок. Після закінчення роботи – читання текстів і перевірка
результатів. Обговорення. Застосовано під час проведення уроку
української мови за темою «Складаємо розповідь».

Досить цікавим, але водночас непростим для якісної реалізації є
інтерактивний прийом «Фішбоун». Мислення молодших школярів
характеризують як наочно-образне, тому в дітей цього віку є певні
труднощі зі встановленням причинно-наслідкових зв’язків. Однак уже в
3 класі ми практикуємо такий метод. Адже фішбоун є одним із найбільш
ефективних прийомів, який використовується тоді, коли необхідно
встановити причинно-наслідкові зв’язки, здійснити обґрунтований вибір,
розвинути навички роботи з інформацією, навчити вирішувати проблеми
тощо. Застосовано на етапі усвідомлення вивченого на уроці за темою
«Читаємо і обговорюємо казку» (уривок із сучасної казки німецького
письменника Мартіна Балштайта «Про Лева, який не вмів писати»).
Шукаючи відповідь на питання «Чи потрібно вчитися читати і писати?»,
діти встановлюють пряму залежність між цими ключовими вміннями та
наслідками, що виникли у житті Лева при їх відсутності. У ході роботи
діти роблять висновок, що вміння писати та читати є життєво необхідним.
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Зазначимо, що це далеко не повний перелік методів формування та
розвитку критичного мислення, які використовуються у роботі з дітьми. І
така робота не вимагає суттєвих фінансових ресурсів чи додаткових умов.
Лише систематична копітка праця від простого до складного, бажання
вчителя змінити себе, свій стиль мислення, свої погляди спрямувати у
майбутнє, позбавитися стереотипів минулого, працювати творчо, посучасному дає можливість своїм вихованцям бути впевненішим у
завтрашньому дні, а також отримати задоволення від власної праці та
успіхів своїх учнів.
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ З БАТЬКАМИ
ПАВЛЮК Лідія,
викладач Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського

Актуальність теми. Однією з головних концептуальних засад, якими
повинні оволодіти учасники Нової української школи, є педагогіка
партнерства, яка передбачає тісну співпрацю вчителя, учня та батьків.
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Відповідно, для покращення освітнього процесу необхідно вивчити
взаємодію між учасниками освітнього процесу з точки зору нових методів,
які спрямовані на розкриття особистості, розвиток її ініціативності,
мотивації до пізнавальної діяльності. Нова українська школа прагне до
засад партнерства та ставить вимоги до обох сторін, аби досягти
поставлених цілей.
Питанню педагогіки партнерства приділено роботи науковців:
Дж. Епштейн, М. Бен-Ейві, Н. Барбор, Ч. Барбор, Е. Джойнера,
Дж. Камера, Н. Кейнса, О. Савченко, А. Макаренка, Ш. Амонашвілі,
О. Коханова, С. Максименко, В. Моргун, Г. Татаринцева, Н. Шигонської,
Ю. Дзеровича, І. Бартошевського, О. Партицького, П. Каптерєва,
А. Волошина, А. Животко, І. Ющишина, Н. Побірченко, Н. Савина,
В. Федяєва та ін.
Однією з перших держав, що почала використовувати партнерство
батьків і школи, є Сполучені Штати Америки, які й нині працюють за цією
концепцією у педагогічній сфері, використовуючи різні форми та методи.
Підтвердженням цьому є робота Джой Епштейн, яка 1982 року
обґрунтувала низку досліджень таких вчених, як М. Бен-Ейві, Н. Барбор,
Ч. Барбор, Е. Джойнера, Дж. Камера, Н. Кейнса, котрі стверджують
залежність якості освіти від ефективності співпраці сімʼї та школи [2].
Сутність педагогіки партнерства полягає в людяному і
демократичному ставленні до дитини, забезпеченні її права на власну
гідність, повагу, вибір, права бути самою собою, а не тим, ким хоче її
бачити оточення. Партнерство існує там, де діти і дорослі об’єднані
спільними прагненнями й поглядами. Педагогіка партнерства робить учня
добровільним і зацікавленим соратником, oднoдумцем, рівноправним
учасником в освітньому процесі, відповідальним за свої результати.
Як зазначалося, багато педагогів досліджувало означене питання. Так,
Ш. Амонашвілі називає педагогіку партнерства педагогікою гуманізму,
оскільки в основі лежить гуманне ставлення до людей. Відповідно
Г. Татаринцева
вивчала
методичні
підходи
стосовно
поняття
«партнерство». О. Коханова намагалася обґрунтувати психологію
співпраці партнерства в сфері освіти. Співпраця у стосунках школи і сімʼї
вивчена В. Моргуновою. Сутності «взаємодія професій» та «педагогічні
аспекти» сформувала Н. Шигонська.
Серед вітчизняних науковців, педагогів, які вивчали питання
педагогіки партнерства, можна назвати В. Сухомлинського, який
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засвідчував, що особистість учня формується за тріадою «школа–сімʼя–
дитина», а вони глибинно пов’язані між собою.
Педагог звертав увагу на взаємини між батьками та дітьми і вважав,
що вони повинні будуватись на відвертості та щиросердності. У вихованні
цих почуттів особливу роль відіграє зв’язок сім’ї та школи. Атмосфера
доброти, сердечності, чуйності, яка оточує дитину з перших днів її
шкільного життя, має пронизувати також стосунки між батьками і
вчителем. З цього приводу Сухомлинський писав, що «педагогіка повинна
стати наукою для всіх – і для вчителів, і для батьків» [6, c. 121].
Варто згадати А. Макаренка, адже за його словами, школа повинна
направляти й організовувати виховну діяльність батьків, а не обходити
стороною та пасивно вичікувати покращення сімейного виховання. Це є
актуальною ідеєю сьогодення, бо на шляху до реалізації педагогіки
партнерства виникає безліч труднощів.
Зі всього сказаного видно, що активна участь батьків у житті школи
обов’язкова, адже саме завдяки цьому створюється комфорт і партнерство
в закладі освіти.
Педагогіка партнерства в умовах НУШ диктує свої принципи
стосовно успішної взаємодії школи та сімʼї:
– повагу до кожного учня як окремої особистості;
– доброзичливе та позитивне ставлення один до одного;
– формування взаємин на довірі та домовленостях;
– взаємодію – дiaлoг – взаємоповагу;
– розділене лідерство (надає право вибору та відповідальність за
нього);
– соціальне партнерство (обов’язкове виконання завдань і
домовленостей, рівноправʼя, добровільність прийняття зобов’язань) [5, c. 16].
Закономірно підкреслити, що Нова українська школа вказує на
важливість та незамінність педагогіки партнерства з огляду на те, щоб
розкривати особливості здібностей кожного учня, формувати креативність
та новаторство, створювати атмосферу, в якій дитині буде комфортно.
Педагогіка партнерства є важливим компонентом освітнього процесу.
Вона створена на засадах ідей, сформованих ученими:
– навчання на засадах добровільного заохочення, без примусу;
– готовність до інноваційної діяльності шляхом досягнення важкої
мети;
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– навчання завдяки опорним знанням, для кращого розуміння і вміння
перетворювати інформацію;
– свобода у процесі навчання, надання вільного вибору виконання
завдань;
– випередження програми полягає у вивченні важчого матеріалу
стосовно стратегії вчителя;
– добір доречних форм роботи стосовно застосування;
– різноманітність творчих здібностей кожної дитини в класі;
– самоаналіз учителя у процесі роботи, прогнозування,
передбачення [3, c. 42].
Для сучасних батьків місцем, де можна залишити дитину під час
роботи, є заклад освіти. Головна мета педагога – сформувати прагнення у
батьків до активності, допомоги, доручення, до нових форм співпраці зі
школою. Зазначимо, що запроваджувати це потрібно поступово, сходинка
за сходинкою налаштовуючи батьків до відповідального ставлення до
дитини. Адже лише спільними зусиллями можна досягнути найкращих
результатів.
Батьки можуть звертатися та користуватися порадами або
рекомендаціями вчителя стосовно навчання і виховання дітей. Учитель у
свою чергу повинен зацікавлювати батьків, рекомендувати пізнавальну
літературу, створювати різноманітні зустрічі, тренінги та свята. За такого
підходу зросте рівень взаємодії. Також організаційно-педагогічними
умовами співпраці є залучення батьків до освітнього процесу.
Вони можуть стати помічниками вчителя, зокрема допомагати йому не
лише у вихованні, а ще й у навчанні. Залежно від професії чи захоплення,
можуть взяти участь в уроках профорієнтації [5].
Завдяки залученню батьків до освітнього процесу можна побудувати
цікаві та пізнавальні уроки. Такою формою роботи зміцнюється співпраця
та наростає партнерство між школою та сімʼєю.
Цікавою формою роботи є тренінг за кейс-технологією. Вона має
великий потенціал у навчанні батьків, її метою є:
– створення ефективних навичок взаємодії з дітьми;
– розвиток потенціалу у спілкуванні з ними.
Крім того, актуальним є створення батьківського клубу. Програму
його проведення розробляє вчитель із допомогою психологів.
Підкреслимо, що задля ефективної роботи клубу необхідно
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використовувати різноманітні форми: розповіді, семінари, конференції,
лекції, пізнавальні практикуми і т. д.
Ці зустрічі варто проводити за «круглим столом», це покращить
продуктивність заходу. Вони розкриють широкий аспект у вивченні сімʼї, а
батькам надаються вагомі знання стосовно розвитку і виховання власних
дітей. Вони працюють над педагогічним мисленням, шукають разом шляхи
покращення та різні методи і форми виховання. Важливо проводити такі
зустрічі двічі протягом навчального року [1, с. 89].
У процесі навчання варто частіше звертати увагу батьків на їхній
позитивний досвід, проводити інтерактивні та активні форми навчальної
взаємодії, використовувати педагогічний аналіз різних ситуацій поведінки
дитини у сім’ї.
Така робота сприяє формуванню в батьків сучасних поглядів щодо
виховання дитини.
Таким чином, педагогіка партнерства є організаційно-педагогічною
умовою ефективної взаємодії вчителя з батьками. Ця взаємодія
відбувається відповідно до принципів: поважати кожного учня як окрему
особистість; доброзичливо та позитивно ставитись один до одного;
формувати взаємини на довірі та домовленостях; взаємодія–розмова–
взаємоповага; надавати право вибору; виконувати обов’язки. Школа і сімʼя
лише спільними зусиллями та прагненнями зможуть досягти успіху
дитини.
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ
СУСПІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ І КУРСІВ
У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
ПИШКО Олена,
кандидат педагогічних наук,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів РОІППО;
МУЛЯР Оксана,
кандидат педагогічних наук,
завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів ВІППО

До шкільних суспільних предметів і курсів інваріантної складової
Типового навчального плану відносимо курси «Історія України»,
«Всесвітня історія», предмет «Основи правознавства» (9 клас) та
інтегрований курс «Громадянська освіта» (10 клас). Указані предмети й
курси мають значний потенціал для розвитку критичного мислення,
дослідницьких умінь та творчості учнів.
Основним, засадничим документом із кожного з цих предметів/курсів
є навчальна програма, що визначає мету шкільної історичної, правової чи
громадянської освіти, деталізує його компетентнісний потенціал, окреслює
інтегровані, міжпредметні та предметні змістові лінії, регламентує структуру,
зміст та результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти.
Для вчителів з указаних предметів і курсів програма слугує
орієнтиром для формулювання теми й очікуваних результатів уроку,
добору методів, прийомів, форм і засобів навчання учнів, визначення
критеріїв оцінювання академічної успішності здобувачів освіти. На основі
навчальної програми вчителі укладають календарно-тематичне планування
з конкретного предмета/курсу.
Основною формою навчання учнів суспільних предметів і курсів є
урок. Він має реалізувати засадничі підходи до освітнього процесу,
визначені новітніми освітніми документами, – компетентнісний,
діяльнісний та особистісно орієнтований. На уроках історії, основ
правознавства, громадянської освіти учні набувають ключових
компетентностей, наскрізних умінь та предметних компетентностей у
сукупності знаннєвого, вміннєвого й ставленєвого складників.
Зрозуміло, що підготовку вчителя до уроку історії, основ
правознавства чи громадянської освіти слід розпочинати із визначення на
основі навчальної програми предмета/курсу теми та очікуваних
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результатів уроку, що включають знання, якими мають опанувати учні,
вміння, які учні мають набути/вдосконалити, та ставлення, формулювання
учнями яких заплановано на урок.
Одним із наскрізних умінь учнів є критичне мислення. Тому
пропоновані учням на уроках пізнавальні завдання мають сприяти цьому.
Варто включати в урок завдання щодо знаходження та опрацювання
первинних і вторинних джерел, їх розрізнення й оцінки; пошуку,
опрацювання, застосування інформації з різних джерел; постановки
запитань до джерел на знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез,
оцінку; обговорення контроверсійних запитань; класифікації й порівняння;
фактчекінг (знаходження і перевірка достовірності фактів); розрізнення
фактів і думок/суджень; аналіз і оцінка фото, логотипів, символів,
інфографіки, інших візуальних зображень тощо. У навчанні учнів історії,
основ правознавства та громадянської освіти стануть у пригоді писемні й
візуальні джерела: фотографії, зображення історичних пам’яток, твори
живопису, карикатури, реклама, інфографіка тощо.
Реалізація діяльнісного підходу в навчанні учнів суспільних предметів і
курсів передбачає застосування методів і прийомів інтерактивного навчання,
як-от мозковий штурм, робота в малих групах, дискусія, моделювання,
обговорення в загальному колі тощо. Ефективними в навчанні є й графічні
організатори – таблиці, діаграми, схеми розвитку, асоціативні кущі, кластери,
що візуалізують і систематизують навчальну інформацію.
Окремою формою навчання учнів історії, основ правознавства,
громадянської освіти, за програмою, є практичні заняття. Вони передбачають
застосування набутих знань та навичок учнів у практичній площині.
Це тематичні навчальні заняття з опанування
учнями теоретичним
матеріалом (невеликим обсягом) та його застосування, вдосконалення їхніх
умінь і навичок. На таких заняттях варто пропонувати учням провести
дослідження, розробити проєкт, створити презентацію/відео, спланувати
акцію, скласти петицію чи звернення, підготувати міні-доповідь тощо.
Учителю для практичних занять слід добирати для роботи учнів на
уроках і вдома пізнавальні завдання, що є актуальними, потребують їхніх
роздумів, висловлення ставлення, аргументування власної позиції.
Цікавими для учнів будуть і пізнавальні завдання, пов’язані з питаннями й
проблемами шкільної спільноти, місцевої громади, ОТГ, виявлення
зв’язку минулого, сучасного й їх впливу на майбутнє. На уроках і
практичних заняттях варто пропонувати учням обговорення дилем, питань
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суспільної політики, дослідження суспільних процесів, аналіз актуальних
проблем сьогодення та пошук шляхів їх розв’язанні. При цьому слід
акцентувати увагу школярів на ролі особистості в історичному процесі,
спільноті, громаді, державі, спонукати їх наводити життєві приклади.
Важливо
формувати
в
учнях
поціновування
різноманітності,
толерантності, неприйняття насильства, ксенофобії, нетерпимості.
На уроках з історії, основ правознавства та громадянської освіти слід
застосовувати процедури формувального оцінювання, в тому числі
взаємооцінювання й самооцінювання учнів, що дають змогу вчителеві й
школяру відслідкувати поступ кожного учня в опануванні предметом/курсом.
Ефективне навчання учнів суспільних предметів і курсів не
обмежується їхньою діяльністю в стінах класу. Залучення до позакласних
заходів, громадських акцій, соціологічних опитувань, а також створення
демократичної атмосфери в класі й школі, реалізація соціального
партнерства з місцевою громадою та батьківською спільнотою
сприятимуть набуттю дітьми ключових і предметних компетентностей.
Список джерел
1. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. URL:
https://cutt.ly/weJNeUr (дата звернення: 01.06.2021).
2. Про освіту: Закон України від 30.11.2020 р. № 2145–VIII. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 01.06.2021).

КЛІМАТИЧНА ОСВІТА УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ:
ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ
ПОМЕТУН Олена,
доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник
відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України;
СЄРОВА Галина,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

В нашій країні останні декілька років триває процес модернізації
освіти. Закон України «Про освіту» (2017) започаткував реформу під
гаслом «Нова українська школа», що передбачає докорінні зміни у змісті
та методології навчання, діяльності закладів освіти [1].
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Сьогодні світ опинився на порозі кліматичної катастрофи. Діяльність
людини, негативно впливаючи на довкілля, викликає незворотні процеси,
пов’язані з таненням льодовиків, підняттям рівня Світового океану,
зникненням унікальних екосистем, що своєю чергою несе небезпеку для
самих мешканців Землі. Вже зараз через зміну клімату в Україні
спостерігається зростання середньорічних температур повітря, часті
спекотні дні й задуха влітку, майже безсніжні зими, посухи та пилові бурі,
сильніші пожежі та забруднення повітря.
Пом’якшити наслідки змін клімату, глобального потепління можливо
об’єднаними зусиллями людей та людських спільнот. Для того потрібно не
лише розуміння глобальних екологічних проблем, а й намагання кожного
змінити ситуацію завдяки змінам повсякденної поведінки. Саме такі
завдання висуває дуже поширена у світі кліматична освіта.
З 2018 року в межах НУШ українські загальноосвітні школи
запроваджують компетентнісно орієнтоване навчання. У переліку
ключових компетентностей учнів, які формуються засобами всіх освітніх
галузей, згідно з Державним стандартом початкової освіти визначено,
зокрема, екологічну, «що передбачає усвідомлення екологічних основ
природокористування, необхідності охорони природи, дотримання правил
поведінки на природі, ощадливого використання природних ресурсів,
розуміння контексту і взаємозв’язку господарської діяльності і важливості
збереження природи для забезпечення сталого розвитку суспільства» [2].
Таким чином, визначений зміст компетентності передбачає опанування
учнями основ екологічних знань і знань про сталий розвиток та зміни
клімату, розвиток в учнів природодоцільних і ощадливих моделей
поведінки й мотивації кожного дня.
Виходячи з цього, логічним є включення у навчальні програми з
різних предметів так званих змістових ліній – міжпредметних наскрізних
тем, однією з яких є «Здоровий спосіб життя, екологічна культура та
дбайливе ставлення до навколишнього середовища», частиною якої має
стати кліматична освіта школярів. Водночас, на жаль, чинні типові
навчальні програми не приділяють окремої уваги питанням змін клімату і
пом’якшення їх наслідків, хоча є вкрай актуальними сьогодні.
Виходом з цієї ситуації може стати інтеграція елементів кліматичної
освіти у зміст різних предметів початкової школи у вигляді різних видів
діяльності, ефективних для учнів цього віку, серед яких мають бути
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навчальні ігри, екскурсії, експерименти, групові проєкти, моделювання
життєвих ситуацій тощо.
Така модель кліматичної освіти стала основою створених за сприяння
посольства Фінляндії в Україні навчально-методичних матеріалів для
проведення занять з учнями початкових класів на тему «Зміни клімату і
сталий розвиток», що складаються з методичних рекомендацій для вчителів
та дидактичних засобів навчання для учнів. Модель передбачає можливість
проведення вчителем як кількох окремих занять (один-два рази на рік) з
питань кліматичних змін, так і виконання учнями спеціальних завдань на
уроках з математики, читання, мови, предмету «Я досліджую світ», які
дозволяють сформувати в учнів відповідні елементи ключової компетентності.
З погляду представлення інформації зазначимо, що матеріали
подано у вигляді онлайн-посібника і можуть використовуватись як
повністю в онлайн-навчанні, так і в офлайн-варіанті організації
освітнього процесу з використанням ІТ-технологій. Для зручності
керування діяльністю дітей до кожного з інструментів організації
(презентації, завдання, гри та ін.) вчитель може переходити прямо з
одного екрана із посібником.
Методичні рекомендації містять вказівки, необхідні для ефективної
організації пізнавальної діяльності учнів: план заняття, зміст, детальний
опис його проведення, пізнавальні завдання з різних предметів
інтегрованого змісту, довідкову інформацію за темою заняття.
У дидактичних матеріалах для учнів подано екранні презентації, ігри,
відео, роздаткові матеріали, які висвітлюють причини та наслідки зміни
клімату, забезпечують можливість проведення самостійних дослідів і
планування власних дій щодо споживання природних ресурсів.
Візуальний компонент навчання складають відеоматеріали та
комп’ютерні презентації під час заняття, які не просто демонструються, а
супроводжуються
виконанням
учнями
відповідних
завдань
і
обговореннями. Наприклад, на
занятті у 1 класі використовується
інфографіка «Зробимо Землю
щасливою» (рис. 1), під час
опрацювання якої школярі мають
визначити, яка діяльність людини
корисна/некорисна для планети,
і позначити це стрілками.
Рисунок 1. Що робить Землю щасливою
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На основі малюнка з презентації для 2 класу (рис. 2) учні
обговорюють, які саме види людської діяльності і як впливають на
кліматичні зміни.

Рисунок 2. Як впливає людська діяльність на довкілля

Від класу до класу діяльність учнів ускладнюється, і вже у 4 класі їм
пропонується кілька завдань на основі візуального джерела (рис. 3):
1) самостійно, до демонстрації джерела визначити, які дії окремої людини
пом’якшують зміни клімату; 2) порівняти визначені дії із зображеними;
3) пояснити сутність і спосіб виконання кожної дії; 4) обговорити, що
кожен з учнів дотримує у своєму житті, чого хотів би наслідувати і чому.

Рисунок 3. Які дії пом’якшують зміни клімату і чому

Методичний апарат матеріалів максимально орієнтований на
допомогу як учням у самостійному засвоєнні матеріалу, так і вчителям в
організації пізнавальної діяльності учнів на заняттях. Для цього школярам
пропонуються завдання різного ступеню складності: 1) на початку заняття
як мотивуючі до роботи; 2) запитання і завдання до кожного з видів
діяльності на занятті; 3) питання для обговорення отриманого досвіду.
Кожна тема містить перелік дій (моделей щоденної поведінки) для учнів,
які бажано перетворити у звичку.
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Щодо предметних завдань, то їх розробки включають: опис завдання і
рекомендації для вчителя з його виконання; матеріали для дітей (тексти,
фото, малюнки, схеми, інфографіку). Наведемо приклад завдання для
уроку з української мови для 1-го класу (рис. 4).

Рисунок 4. Інтегроване компетентнісно орієнтоване завдання
для учнів 1 класу з теми «Що робить нашу Землю щасливою»

Таким чином, очевидно, що підходи НУШ стимулюють пошуки як у
напрямі змісту компетентнісно орієнтованого навчання, так і в організації
освітнього процесу початкової школи. Такі пошуки потребують
спеціальної уваги і підтримки з боку як керівників освіти, так вчителівпрактиків.
Список джерел
1. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи.
Рішення колегії МОН від 27.10.2016. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/
zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf
2. Про деякі питання державних стандартів повної загальної освіти. Постанова
КМУ № 898 від 30.09.2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020%D0%BF#n183
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РОЗДІЛ ІІІ. Дитиноцентризм як головний маркер освітнього
процесу в Новій українській школі
УДК 004.77
ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ШКОЛЯРІВ
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
ГРАБОВСЬКА Ірина,
студентка І курсу ОС «магістр» спеціальності «Освітні, педагогічні науки»
Академії рекреаційних технологій і права

У період розквіту науково-технічного прогресу людство максимально
використовує його для покращення якості життя. Одним із безперечно
великих винаходів є глобальна комп’ютерна мережа «Інтернет», яка стала
невід’ємною частиною життя мільйонів людей. Завдяки всесвітній
павутині ми маємо доступ до будь-якої інформації, можемо листуватися з
друзями безкоштовно із найвіддаленіших куточків світу наживо.
Інтернет-мережа стає одним із провідних засобів соціалізації людей
різного віку, в тому числі підлітків. Нові інформаційні технології
збільшують можливості підлітків у пошуку навчально-пізнавальної
інформації, культурного самовдосконалення, спілкування, обговорення
своїх проблем тощо. Сьогодні інтернет стає для них тим соціалізаційним
простором, у якому вони задовольняють потреби самостійності,
самореалізації, розширення соціальних контактів.
Разом із багатьма перевагами інтернет містить і значну кількість
ризиків, із якими стикаються підлітки під час своєї діяльності у
віртуальному просторі; вона може спричиняти негативні наслідки для
користувачів, містити загрози їхньому психосоціальному здоров’ю,
сприяти появі в них інтернет-залежності.
Обговорення феномену залежності від інтернету розпочалося з 1994 р.,
коли доктор психології Пітсбургського університету США Кімберлі Янг
розробила та розмістила на вебсайті спеціальний тест-опитувальник, в
якому взяли участь 500 інтернет-користувачів. Результати тесту були
приголомшливими: 400 осіб виявилися інтернет-залежними. Тому ще
25 років тому К. Янг розробила класифікацію основних видів цієї
залежності:
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1) комп’ютерна залежність (computer addiction): обсесивна пристрасть
до роботи за комп’ютером (програмування, ігри або інші види діяльності);
2) компульсивна навігація в мережі (net compulsions): компульсивний
пошук інформації у віддалених базах даних;
3) перевантаженість інформацією (information overload): патологічна
схильність до опосередкованих інтернетом азартних ігор, онлайнаукціонів, електронних покупок;
4) кіберсексуальна залежність (cybersexual addiction): залежність від
«кіберсексу», тобто відвідування порнографічних сайтів, обговорення
сексуальної тематики в чатах або закритих групах «для дорослих»;
5) кіберкомунікативна залежність (cyber-relational addiction):
залежність від спілкування в соціальних мережах, форумах, чатах,
групових іграх і телеконференціях [9, с. 25].
У 1996 р. для позначення феномену залежності від інтернету психіатр
I. Голдберг запропонував термін інтернет-адикція. Він виходив з
припущення про те, що у людини може розвиватися психологічна
залежність не тільки від зовнішніх чинників, але й від власних дій та
емоцій. Під цим поняттям він розумів непереборний потяг до мережі, що
характеризується «згубною дією на побутову, навчальну, соціальну,
робочу, сімейну, фінансову сфери діяльності» [5, с. 112]. Інше визначення
інтернет-залежності запропонував А. Войскунський: «нав’язливе бажання
ввійти в Інтернет, знаходячись off-line, і нездатність вийти з Інтернету,
будучи on-line» [3, с. 109].
У своєму дослідженні ми розглянули також класифікацію основних
типів інтернет-залежності, запропоновану Ц. П. Короленко та
Н. В. Дмитрієвою:
1. Нав’язливий вебсерфінг (інформаційне перевантаження) –
нескінченні, безладні подорожі всесвітньою павутиною, хаотичний пошук
різноманітної інформації схожий на телеманію і перемикання каналів
телевізора – людина «забиває» мозок непотрібними відомостями, щоб
відсторонитись від проблем звичайного життя.
2. Пристрасть до віртуального спілкування і віртуальних знайомств –
великі обсяги листування, постійна участь у чатах, вебфорумах,
надмірність знайомих і друзів у мережі. Спілкування в кіберпросторі
створює ілюзію дружби, сім’ї, дозволяє людині зобразити себе ким
завгодно – молодою, красивою, багатою і т. ін. Цілком зрозуміло, що
соціальні мережі досить швидко стають цікавіші за реальне життя.
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3. Геймоманія, залежність від комп’ютерних ігор – найнебезпечніша,
особливо для підлітків і молодих людей. Неодноразово азартні гравці
закінчували життя самогубством через програш, засиджувалися до
інфаркту або виснаження перед екраном, убивали в реальному житті
віртуального супротивника.
4. Ігроманія з елементами реальності – залежність від інтернет-казино,
аукціонів, бірж і азартних ігор, звичайно суміщена з нав’язливим
бажанням збагатитися. Сюди належить і шопоманія – залежність від
неконтрольованих покупок онлайн.
5. Пристрасть до переглядання фільмів через інтернет.
6. СМС-залежність, вона ж залежність від чатів і месенджерів.
Це потреба в обміні моментальними повідомленнями, що створює відчуття
безпеки, потрібності, вгамовує тривожність [4, с. 95].
За результатами педагогічних (Н. Анохіна, Н. Віллард, Л. Сорокіна),
психологічних (О. Войскунський, Т. Наумова, В. Фатурова), соціологічних
(О. Горошко, С. Коноплицький, Н. Коритнікова) досліджень доведено, що
найбільш уразливими користувачами мережі є підлітки 13–15 років, які
здійснюють пошукову, пізнавальну, комунікативну, ігрову, дозвіллєву,
комерційну діяльність, спрямовану на самовдосконалення, задоволення
своїх освітніх, пізнавальних, гедоністичних, культурологічних та
сексуальних потреб.
Підлітки, разом із цим, наражаються на різноманітні ризики в мережі:
велика кількість спаму, неправдивої та недостовірної інформації;
залучення через спілкування в інтернеті до асоціальних організацій;
використання персональних даних користувачів мережі; відвідування
сайтів агресивної (пропагують ксенофобію, тероризм) та аутоагресивної
спрямованості (пропагують кіберсуїцид та розповсюджують інформацію
про застосування засобів самогубства з описом їх дозування і вірогідності
смерті, наприклад мережеві групи «Синій кит» та ін.); залучення до
онлайн-порноіндустрії; розповсюдження фото та відеофайлів із
зображенням порнографії та насильства; неможливість видалення
персональної інформації зі сторінок соціальних мереж, сайтів для
знайомств та сайтів із «дорослим контентом»; спілкування та зустріч з
віртуальними друзями, які в реальному житті є особами з асоціальною
поведінкою.
Аналіз наукових положень О. Анопрієнко, Т. Журавель, О. Копіної,
А. Мак-Алістера дозволив стверджувати, що формування поведінки
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підлітків в мережі відбувається під впливом різних факторів: низька
самооцінка, незадовільний стан здоров’я, несформованість мотиваційної
сфери та комунікативних навичок, прагнення ризикувати та змагатися з
друзями у віртуальному просторі, цькування з боку однолітків, погані
стосунки з однокласниками та вчителями, виникнення стресових ситуацій
у школі, погана успішність, відсутність у шкільному середовищі
комплексних форм соціально-педагогічної роботи, спрямованих на
формування адекватної поведінки в мережі, позитивне ставлення
оточуючих до діяльності в інтернеті тощо. На думку А. Бенедиктової [1],
Н. Швець [8], причинами віртуальної залежності дітей є завищені вимоги
батьків, інформаційне перенасичення, нераціональне використання
вільного часу, відсутність контакту з дитиною, нестача спілкування у сім’ї.
Аналізуючи ґрунтовне дослідження переваг та недоліків мережі,
проведене американськими науковцями, можемо зробити висновок, що
перебування в інтернеті, ігри та спілкування з іншими користувачами дуже
важливі для нормального розвитку старшокласників.
Висновок дослідження суперечить думці багатьох батьків і вчителів
про те, що просиджування годинами в інтернеті – це марна витрата часу.
Для трирічного експерименту науковці, за даними Бі-бі-сі, залучили
більше 800 американських підлітків та їх батьків [2, с. 134.]. Як показало
дослідження, завдяки мережі підлітки одночасно засвоюють ази нових
технологій і підвищують рівень своєї грамотності, вчаться спілкуватися,
створюють власні блоги, обмінюються корисними посиланнями. Усе це, за
словами спеціалістів, ще 20 років тому вважалося дуже складним і
доступним тільки фахівцям, а сучасна молодь робить це з легкістю.
Цей експеримент став частиною масштабного проєкту з вивчення
інформаційних технологій, для якого різні американські фонди виділили
близько 150 млн дол. Його головним завданням було дізнатися, як діти в
окремо взятій країні спілкуються, вчаться і відпочивають у віртуальному
просторі. Отже, науковці дійшли висновку, що між старшокласниками, які
можуть необмежено користуватися інтернетом, і тими, хто не має такої
можливості, існує великий розрив у технічному розвитку. За словами
фахівців, проведені ними дослідження допоможуть значно поліпшити
сучасну систему освіти [2].
На думку української вченої М. Снітко, в міжнародній практиці
формування безпечної та відповідальної поведінки підлітків у мережі
переважно здійснюється координацією роботи вебсайтів та їх змістового
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наповнення, створення єдиної мережі «гарячих ліній», боротьби з
незаконним контентом та спамом, інформування користувачів про
особливості діяльності та ризики в інтернеті, надання допомоги підліткам
та батькам у випадках потрапляння у ризики. Доведено, що в Україні не
проводиться системна профілактична робота з підлітками з метою
запобігання ризиків в інтернеті [7, с. 218].
На основі аналізу наукової літератури нами виокремлено моделі
ризикованої, амбівалентної та безпечної поведінки підлітків у мережі, які
мають соціально позитивну та негативну спрямованість. Зміст моделі
ризикованої поведінки підлітків в інтернеті полягає у здійсненні певних
видів діяльності, що передбачають небезпеку, негативний та небажаний її
результат. Моделі амбівалентної поведінки підлітків в мережі притаманно
суперечливе ставлення до діяльності в ній та одночасні, несумісні між
собою, позитивні або негативні прагнення й переживання під час такої
діяльності. Модель безпечної поведінки підлітків в інтернеті
характеризується реалізацією навичок безпечної поведінки та
відповідальним ставленням до власної діяльності в ньому [6].
Таким чином, у зв’язку зі зростаючим впливом засобів масової
комунікації, інтернету на соціалізацію дітей актуальними стають проблеми
визначення позиції батьків та педагогів у роботі з дітьми, міра їх втручання
в освоєння дітьми навколишнього світу за допомогою ЗМК та мережі
(її окремих
сервісів).
Старшокласникам
неможливо
заборонити
користуватися мережею, але дорослим потрібно зробити все необхідне для
уникнення негативних наслідків бездумного користування всесвітньою
павутиною. Для цього потрібно навчити культури безпечної та
відповідальної поведінки в інтернеті, використовуючи ресурси та
інструментарій просвітницько-профілактичної соціально-педагогічної роботи.
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ДИТИНОЦЕНТРИЗМ ЯК ГОЛОВНИЙ МАРКЕР
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
СІКІРІНСЬКА Аліна,
вчитель початкових класів Веселівської гімназії-філії
ОЗЗСО «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради»

Актуальність теми. Під дитиноцентризмом, у сучасному
трактуванні, потрібно розуміти особистісно орієнтовану модель виховання
дитини. Така модель покликана розширити її життєвий шлях та
саморозвиток, посилити увагу до системи цінностей та інтересів, задля
формування в дитини основ життєвих компетентностей.
Головне завдання сучасної школи – не вкласти в людину максимум
знань, а навчити її швидко отримувати інформацію, яка необхідна їй у
кожній конкретній ситуації, виховати її з інноваційним типом мислення,
інноваційним типом культури, здатною діяти креативно. Тому навчання та
виховання повинно бути максимально наближеним до здібностей і
особливостей конкретної дитини. В цьому полягає головна думка
концепції дитиноцентризму.
Серед основних завдань дитиноцентризму можна виділити такі:
– відсутність адміністративного контролю, який обмежує свободу
педагогічної творчості;
– активність учнів у навчальному процесі, орієнтація на інтереси та
досвід учнів, створення навчального середовища, яке б перетворило
навчання на яскравий елемент життя дитини;
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– практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок
особистого розвитку дитини з її практичним досвідом;
– відмова від орієнтації навчально-виховного процесу на середнього
школяра і обов’язкове врахування інтересів кожної дитини;
– виховання «вільної незалежної особистості», яка «запалюється
любов’ю та керується розумом» (за Д. Дьюї);
– забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності,
урахування її вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення
морально-психологічного комфорту дитини;
– упровадження шкільного самоврядування, яке під свободою і
самостійністю дитини передбачає виховання гуманістичних та
демократичних ідей і світогляду, необхідних сучасному суспільству.
Сучасна початкова школа орієнтована на дитину, яка прагне до знань.
А вчителі повинні створити сприятливі умови для саморозвитку, розвитку
індивідуальних творчих можливостей та самореалізації кожної
особистості.
«Дитинство – найважливіший період людського життя, не підготовка
до майбутнього, а справжнє, яскраве, самобутнє неповторне життя», –
писав В. О. Сухомлинський.
У центрі педагогічної систем стоїть дитина. Вся освіта обертається
навколо неї. Інтереси дитини стають цінностями освіти. Дитинство – це
період інтенсивного фізичного й психічного розвитку особи, протягом
якого відбувається підготовка до дорослого життя.
Розвиток творчої особистості потребує необхідних умов, від яких
залежить становлення дитини. Цьому сприяє навчально-виховний процес
із індивідуальними підходами та вимогами до кожного, надання
максимальних можливостей для розкриття, виявлення творчих здібностей.
Найважливіше значення для розвитку особистості має колектив. Діти,
працюючи разом, прагнуть проявити себе найкраще. Тільки разом діти
стають більш діяльними, зі своїми ідеями та думками, які вони відстоюють.
Але діти дуже швидко втомлюються. Тому вчителі повинні
урізноманітнювати види діяльності, змінювати їх, щоб вони не втрачали
інтересу. Учні початкової школи емоційні, вразливі, зі швидкою зміною
настрою, фантазери. Всі ці якості свідчать про широкий рівень творчих
здібностей. Творчий розвиток залежить від спільної діяльності вчителя й
учня, від спільної діяльності батьків і дітей, які створюють простір для
розвитку, виховання, навчання.
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Сучасна початкова школа повинна нести радість пізнання,
задоволення від кожного уроку, заняття. Діти вчаться в колі поваги,
взаєморозуміння, підтримки, без примушення.
Головна ідея дитиноцентризму: навчання та виховання має бути
максимально наближене до здібностей і особливостей кожної дитини.
Можна виділити такі напрямки дитиноцентризму:
– свобода педагогічної творчості;
– активність учнів у навчально-виховному процесі;
– інтереси учнів, створення навчального середовища, яке б
перетворило навчання на яскравий елемент життя дитини;
– практична спрямованість навчальної діяльності;
– обов’язкове врахування інтересів кожної дитини;
– виховання вільної незалежної особистості, яка запалюється любов’ю
та керується розумом;
– забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності;
– урахування її вікових та індивідуальних особливостей;
– забезпечення морально-психологічного комфорту дитини.
Завдяки інноваційним технологіям діти засвоюють норми поведінки,
взаєморозуміння, повагу до однолітків, до старших. Розвиваються навички,
здібності через творчі та дидактичні завдання. Навчальний матеріал
засвоюється краще, якщо використовуються різні види діяльності:
малювання, ліплення, аплікації, конструювання. Такі заняття сприяють
інтелектуальному розвитку дитини через її активність.
У кожній дитині закладено певні здібності, але розкриваються вони у
кожного по-різному. В одних проявляються дуже виразно, а в інших
можуть проявитися пізніше. Діти із задоволенням виконують спільну
дослідницьку роботу, прагнуть самостійності, розв’язують проблемні
завдання або ті, які вимагають кмітливості, творчості.
Розвиваючи здібності, потрібно формувати інтереси. Тут важливо
дібрати матеріал для розумової діяльності кожному учневі, щоб не зникла
зацікавленість, щоб він знав напрямок розв’язання певних завдань для
подальшого життя, уміло підтримувати вогник у душах і очах.
Значну увагу треба приділяти розвитку пізнавальних інтересів, які
формують інтелектуальні вміння та навички, необхідні для засвоєння
знань, для подальшого оволодіння ними.
Дитина повинна не тільки засвоїти певну суму знань, а й навчитися
спостерігати, порівнювати, міркувати. А добитися цього можна лише
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засобами, що активізують пізнавальну активність, де дитина вірить у свої
сили, розвиває свої здібності, бере участь у різних справах. Тільки тоді
сучасна дитина буде щаслива. А ми повинні їй допомогти стати успішною,
робити самостійно вибір, оцінювати наслідки прийнятих рішень, бути
комунікативною.
Для розвитку уяви та фантазії учнів ще В. О. Сухомлинський
пропонував користуватися різними прийомами створення ситуації
фантазування. Першоджерелами повноцінного розвитку молодшого
школяра, на думку Василя Олександровича, є предметно-розвивальне
середовище, яке викликає емоції, почуття. В. О. Сухомлинський, говорячи
про необхідність розвитку душі дитини, ставить мету перед кожним
вчителем – «ввести маленьку дитину в світ пізнання навколишньої
дійсності», допомогти їй вчитися, полегшити розумову діяльність,
пробудити в душі почуття і переживання. Треба завжди пам’ятати, що діти
сприймають навколишній світ не тільки розумом, а й серцем.
Дуже важливо, щоб засвоєння перших наукових істин відбувалося не
за підручником, а з джерел пошукового характеру, дослідницької роботи,
практикумів, проєктів. Результативність навчання значною мірою
залежить від вибору методів навчання та відповідності їх віковим,
індивідуальним завданням розумового розвитку. Основними напрямками
вдосконалення методики початкового навчання мають бути: розвиток
активності, ініціативність, самостійність, розвиток творчого потенціалу,
науковий пошук, групова робота, індивідуальний підхід, інноваційні
технології.
Найважливішою ідеєю дитиноцентризму є співробітництво учнів,
батьків, учителів. «Тільки разом з батьками, спільними зусиллями вчителі
можуть дати дітям велике людське щастя», – писав В. О. Сухомлинський.
Педагогічна творчість учителя має бути спрямованою на проєктування
особистості дитини, на перспективу її розвитку.
Принципи реалізації ідей дитиноцентризму у сучасній початковій
школі:
– більше хвалити – менше критикувати;
– допомагати переборювати невпевненість;
– переконувати учнів в обов’язковому виконанні поставлених завдань;
– допомагати уникнути поразки;
– визначати важливість зусиль дитини в діяльності;
– спонукати до виконання конкретних дій;
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– допомагати емоційно пережити не результат цілого, а навіть окремої
деталі;
– пояснювати, заради чого чиниться кожна дія.
А це потребує посилення уваги до системи цінностей та інтересів
дитини, тобто концентрації на засадах дитиноцентризму.
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ОСНОВНІ ІДЕЇ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»
СЛОБОДЯНЮК Галина,
вчитель початкових класів
Колодеженського ліцею Городищенської сільської ради

Однією з тенденцій розвитку світових суспільних процесів є
збільшення ролі людського фактору в будь-яких системах. Жодне
суспільство гармонійно не розвиватиметься, якщо його члени не будуть
задовольняти свої базові потреби, актуалізовувати потенційні можливості
та реалізовувати їх. Саме тому Нова українська школа має на меті
працювати на засадах особистісно орієнтованої моделі освіти.
Найціннішим результатом початкової освіти в особистісному вимірі є:
здорова дитина, мотивована на успішне навчання, дослідницьке ставлення
до життя; це учень, який уміє вчитися з різних джерел і критично
оцінювати інформацію, відповідально ставитися до себе та інших людей,
усвідомлювати себе громадянином України.
Одним з головних компонентів Концепції «Нова українська школа»,
на які мають орієнтуватися вчителі, є дитиноцентризм, тобто орієнтація на
потреби учня в освітньому процесі. Також цей принцип є одним з
компонентів Формули нової школи.
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Саме індивідуалізація навчання дає можливість створювати ситуації
успіху в навчанні для учнів з різними рівнями навчальних можливостей,
саме вона створює умови, за яких школяр вірить у свої сили. А це
стимулює дитину на пошуки нових знань, викликає прагнення до
досягнення все нових і нових успіхів у навчанні.
У процесі індивідуалізації навчально-пізнавальній діяльності
завдання, що пропонується учню, є доступним, посильним, розв’язуючи
яке, він може показати свої здібності, розкрити потенційні можливості, він
звільнений від страху перед майбутньою роботою.
Ідеєю індивідуалізації навчання пронизано дослідження ряду таких
науковців як Е. С. Рабунського, В. І. Загвязинського, Л. П. Книш,
Т. М. Ніколаєвої, А. П. Аристової, І. Т. Огороднікова, М. Н. Данилова,
Л. С. Виготського, Д. М. Богоявленського, Е. Н. Кабанової-Міллер,
Г. С. Костюка, Н. А. Менчинської, Б. М. Теплова та ін.
А. А. Бударний уперше здійснив комплексний психологічний і
дидактичний підхід до вивчення проблеми неуспішності й ліквідації її
шляхом індивідуалізації, диференціації навчання. Перш за все він звертає
увагу на різні навчальні можливості школярів, вважаючи, що «звертаючись
до класу як до єдиного цілого, пропонуючи всім учням один шлях і темп
оволодіння знаннями і навичками, школа і вчитель самі, “закладають
фундамент неуспішності”».
У концепції окремо зосереджено увагу на упровадження особистісно
орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму.
Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання й
виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів.
Актуальними для Нової української школи є такі ідеї
дитиноцентризму:
– відсутність адміністративного контролю, який обмежує свободу
педагогічної творчості;
– активність учнів у навчальному процесі, орієнтація на їх інтереси та
досвід, створення навчального середовища, яке б перетворило навчання на
яскравий елемент життя дитини;
– практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок
особистого розвитку дитини з її практичним досвідом;
– відмова від орієнтації навчально-виховного процесу на «середнього
школяра» й обов’язкове врахування інтересів кожної дитини;
– виховання вільної, незалежної особистості;
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– забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності,
урахування її вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення
морально-психологічного комфорту дитини;
– впровадження шкільного самоврядування, яке під свободою і
самостійністю дитини передбачає виховання гуманістичних та
демократичних ідей і світогляду, необхідних сучасному суспільству.
Під час освітнього процесу відбувається формування таких
загальнолюдських цінностей: 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, бережливе ставлення до довкілля,
повага до закону, солідарність, відповідальність). У центрі освіти має
перебувати виховання в учнів відповідальності за себе, за добробут нашої
країни.
Принцип дитиноцентризму має велику кількість напрямків:
– свобода педагогічної творчості;
– активність учнів у навчально-виховному процесі;
– обов’язкове врахування інтересів кожної дитини;
– виховання особистості, яка «запалюється любов’ю та керується
розумом» (за Д. Дьюї);
– забезпечення морально-психологічного комфорту дитини;
– турбота про емоційне та фізичне здоров’я дітей;
– проведення уроків мислення на природі, творчих робіт із розвитку
мовлення;
– стимулювання інтелектуальних здібностей дитини;
– поєднання зв’язків мовленнєвої, розумової та трудової діяльностей.
Дитиноцентризм лежить в основі багатьох технологій навчання:
– особистісно орієнтована;
– інтегроване навчання;
– технологія критичного мислення;
– проєктна технологія;
– диференційоване навчання;
– ігрові технології;
– інтерактивне навчання.
Принципи реалізації ідей дитиноцентризму в сучасній школі:
– більше хвалити – менше критикувати;
– допомагати переборювати невпевненість у власних силах;
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– переконувати учнів в обов’язковому виконанні поставлених завдань;
– допомагати уникнути поразки;
– визначати важливість зусиль дитини в діяльності;
– допомагати емоційно пережити не результат цілого, а й окремої
деталі;
– пояснювати, заради чого проводиться кожна діяльність.
Отже, принцип дитиноцентризму (виховання на цінностях) – одна з
основних складових Нової української школи, яка сприяє вихованню
свідомої особистості. НУШ працює на засадах особистісно орієнтованої
моделі освіти. У рамках цієї моделі школа максимально враховує права
дитини, її здібності, потреби та інтереси, реалізуючи принцип
дитиноцентризму.
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Актуальність теми. Концепцією «Нова українська школа»
передбачається працювати на засадах особистісно орієнтованої моделі
освіти, із максимальним урахуванням прав дитини, її здібностей, інтересів
і потреб, тому важливим принципом стає дитиноцентризм та орієнтація на
потреби кожного учня. Дитиноцентризмом вважається максимальне
наближення навчання і виховання кожної дитини відповідно до її потреб,
здібностей, нахилів та особливостей.
Поняття «дитиноцентризм» прийшло в освіту не так давно, але ще
близько 100 років тому американським педагогом та філософом Джоном
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Дьюї було визначено його напрямки. Серед них: педагогічна творчість
учителя та активність учнів у навчально-виховному процесі; орієнтація на
інтереси учнів та облаштування відповідного навчального середовища;
навчання, спрямоване на практичну діяльність; урахування особливості
кожної дитини; виховання вільної, розумної, творчої та незалежної
особистості.
В основу принципів сучасної освіти, орієнтованої на засади
дитиноцентризму та розвитку особи, закладено Конвенцію ООН про права
дитини. Тож при такому підході до організації освітнього процесу
важливими й необхідними є: похвала та підтримка замість
критики; допомога у боротьбі з невпевненістю; розвиток розуміння
важливості обов’язкового виконання поставлених задач та цілей;
підтримка в уникненні поразки; визначення важливості зусиль дитини в
будь-якій діяльності; допомога в емоційному переживанні різних
моментів, що відбуваються протягом навчально-виховного процесу;
мотивація та пояснення майбутніх результатів, заради яких здійснюється
кожна діяльність.
Дітям давно не цікава «навчальна» модель занять. Вони швидко
стомлюються від інформації, яку надає вчитель, втрачають інтерес до
майбутньої діяльності та намагаюся знайти щось цікавіше для себе. Саме
дитиноцентризм та особистісно орієнтована модель навчання визначають
місце вчителя у спільній діяльності з дітьми в ролі ведучого, тьютора,
фасилітатора чи просто партнера.
Відповідно, це докорінно змінює навчальний процес:
Було
– освітню діяльність організовує педагог,
виходячи зі своїх намічених планів;
– головним вважається подання
інформації педагогом: педагог інформує,
а дитина відтворює;
– дитина навчається під керівництвом
педагога;
– педагог контролює діяльність дітей
на всіх етапах;
– дитина – пасивний об’єкт освітнього
процесу

Стало
– педагог надає вибір освітньої діяльності
дітям;
– головним є спільне здобування
інформації, необхідної в конкретній
ситуації. Пошук нових відповідей на ці
запитання;
– педагог спрямовує освітню діяльність,
надаючи дітям організацію і самоконтроль;
– більша увага приділяється
самоконтролю, педагог відіграє допоміжну
роль;
– дитина – центр освітнього процесу
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Як бачимо, спільна діяльність з дітьми, яка виходить із їх інтересів і
запитів, проводиться в ігровій формі, стає основною в роботі вчителя, а
дитина стає головною фігурою в освітньому процесі, в якому має
відбуватися активне отримання знань, а не нав’язування педагогом своїх
позицій і правил.
Дотримуючись принципів дитиноцентризму та особистісно
орієнтованої моделі навчання, педагог має враховувати певні позиції:
опора на суб’єктивний досвід учнів; знання психофізичних особливостей
кожного учня; учасники особистісно орієнтованого уроку повинні мати
рівні можливості.
У зв’язку з нововведеннями перед педагогами виникла проблема, яка
виражається в необхідності постійної самоосвіти, зміни способів
спілкування і взаємодії не тільки з дитиною, а й з усіма суб’єктами освіти.
Тому основним завданням учителя є правильний вибір методів та форм
організації роботи з дітьми, інноваційні педагогічні технології, які
оптимально відповідають поставленій меті розвитку особи. Принципово
важливою стороною в дитиноцентричному підході є позиція дитини в
освітньому процесі, ставлення до неї дорослих. Дорослий у спілкуванні
дотримується положення: «Не поруч, не над ним, а разом!». Його мета –
сприяти становленню дитини як особистості.
Диференційований підхід у вихованні та навчанні дітей можуть
забезпечити особистісно орієнтовані технології, які ставлять у центр усієї
освітньої системи дитину, забезпечення комфортних, безконфліктних і
безпечних умов її розвитку, реалізації її природних потенціалів.
Особистість дитини в цій технології не просто суб’єкт, а суб’єкт
пріоритетний; вона є метою всієї освітньої системи. Основною формою
взаємодії дітей з педагогом є їх спільна діяльність.
Психологи виділяють три можливі форми організації спільної роботи:
спільно-індивідуальна діяльність, яка передбачає вирішення кожним
учасником частини загального завдання незалежно один від одного; спільнопослідовна – спільне завдання виконується послідовно кожним учасником;
спільно-спільна – одночасна взаємодія кожного учасника з усіма іншими.
Оптимальними в умовах спільної діяльності є малі групи дітей
(по п’ять-шість осіб). Спільна діяльність є умовою освоєння учнем позиції
суб’єкта діяльності, у процесі якої задовольняються інтереси, схильності,
потреби, бажання дитини, розвивається її творчий потенціал, формуються
особистісні якості (активність, ініціативність, самостійність, креативність).
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У найзагальнішому вигляді структура спільної діяльності дітей і
педагога може бути визначена так: постановка вчителем або дітьми
пізнавального, проблемного чи іншого завдання і прийняття його всіма
учасниками; процес спільної діяльності – аналіз завдань, висування дітьми
власних ідей щодо способів їх вирішення або обговорення і вибір кращих
пропозицій; результати спільної діяльності, їх обговорення та оцінка
(формувальне оцінювання). Створювані педагогом у процесі взаємодії з
дітьми ситуації, орієнтовані на особистісний розвиток (ситуація успіху,
ситуація, звернена до особистого досвіду дитини, ситуація вибору
завдання, обладнання, вибір партнера для діяльності тощо), повинні
надавати дитині можливість реалізувати себе.
Ключові поняття і ланки особистісно орієнтованого навчання такі:
особистісно
орієнтований
підхід,
індивідуальність,
особистість,
самовираження, суб’єкт, суб’єктивність, суб’єктивний досвід, стратегія
пізнання, траєкторія розвитку особистості, пізнавальний стиль учнів,
Я-концепція, навчальний стиль учителя.
Упроваджуючи принцип дитиноцентризму в навчальний процес,
найчастіше застосовуються такі технології, засновані на особистісно
орієнтованому підході: педагогіка співробітництва, технологія повного
засвоєння знань, адаптивна система навчання, технологія дослідницького
навчання, технологія ігрового навчання, технологія різнорівневого
навчання, диференціація та індивідуалізація навчання.
Дитиноцентризм зобов’язує педагога допомогти учневі побудувати
майбутню життєву траєкторію; відмовитися від насильства над природою
дитини, тобто впливати природовідповідно (відповідно до її фізичних,
психічних, розумових здібностей); персоналізувати освітню взаємодію.
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Актуальними в НУШ є такі ідеї дитиноцентризму: відсутність тиску зі
сторони адміністрації, який би обмежував свободу педагогічної творчості;
орієнтація на інтереси та досвід учнів, їх активність у навчальному
процесі; перетворення навчання на яскравий елемент життя дитини
засобом створення комфортного навчального середовища; орієнтація на
практику при організації навчальної діяльності; пошук та дотримання
взаємозв’язку особистого розвитку дитини з її практичним досвідом;
обов’язкове врахування інтересів кожної дитини та відмова від орієнтації
навчально-виховного процесу на «середнього школяра»; забезпечення
свободи й права дитини в усіх проявах її діяльності, урахування її вікових
та індивідуальних особливостей, забезпечення морально-психологічного
комфорту дитини; виховання вільної незалежної особистості;
упровадження шкільного самоврядування, яке передбачатиме виховання
гуманістичних та демократичних ідей і світогляду, необхідних сучасному
суспільству.
Отже, дитиноцентризм є головним маркером освітнього процесу в
Новій українській школі та тісно переплітається з індивідуалізацією, що
означає максимальне розкриття можливостей кожної дитини і створення
умов для її персоніфікованого розвитку.
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РОЗДІЛ IV. Інклюзивний простір в освітньому процесі: виклики,
знахідки, досягнення
ІНКЛЮЗИВНИЙ ПРОСТІР В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ:
ВИКЛИКИ, ЗНАХІДКИ, ДОСЯГНЕННЯ
БАРАНЧУК Тетяна,
вчитель початкових класів
ЗЗСО № 2 І–ІІІ ст. м. Любомль Любомльської ОТГ

Актуальність теми. Сучасний інклюзивний простір для здобувачів
освіти з особливими потребами допоможе залучити як можна більшу
кількість учнів до навчання в звичайних закладах освіти. Там діти зможуть
відчути себе повноцінними учнями, адже матимуть змогу безперешкодно
спілкуватися з однолітками та педагогами. Психологічний розвиток таких
дітей буде гармонічним та максимально ефективним під час наслідування
та співпраці, спілкування з іншими учнями класу. Одним із позитивних
моментів є соціалізація та адаптація до майбутнього самостійного життя в
оточенні однолітків. Натомість класна спільнота вчиться бути
толерантною, чуйною та небайдужою, а батьки мають змогу обмінюватись
досвідом, отримувати психологічну підтримку та постійний зв’язок із
вчителями. Щоб робота педагогів була максимально результативною,
необхідно в кожній школі створити відповідний інклюзивний простір для
навчання та всебічного гармонійного розвитку дитини.
Концепція «Нова українська школа», ухвалена рішенням колегії МОН
27.10.2016 р., передбачає: незалежно від рівня мобільності, особиста
реалізація учасників навчального процесу повинна забезпечити ключові
компетентності, передбачені новим Законом «Про освіту», включаючи
інформаційно-комунікаційну, громадянські та соціальні, пов’язані з ідеями
демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового
способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей.
Упровадження інклюзії передбачає створення умов для навчання
учнів з особливими освітніми потребами спільно з однолітками,
врахування
вікових
особливостей
фізичного,
психічного
та
інтелектуального розвитку дітей. Але написання вимог до шкіл зовсім не
гарантує миттєвого впровадження в життя всіх нормативних документів і
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рекомендацій, адже не кожний заклад освіти може облаштувати та
збудувати:
– зручні шляхи руху: відсутність об’єктів будівництва дорогою до
закладу освіти, мала відстань від парковки, облаштовані пандусами сходи,
гарне освітлення в темну пору доби, дорожна розмітка, звукові світлофори
за необхідності;
– зони паркування: майданчики для зупинки громадського транспорту
та особистих транспортних засобів, виділення спеціальних паркувальних
місць для осіб з інвалідністю;
– зручні, безпечні та функціональні входи і виходи до школи:
правильно обладнаний майданчик при вході (з пандусом, піднімальними
пристроями); важливо звернути увагу на дотримання рекомендованої
висоти порогів, габаритів тамбура;
– сходи з безпечним покриттям, зручних пандусів і підйомних
механізмів, що дублюють сходи;
– комфортний доступ до санітарних приміщень, бажано на кожному
поверсі;
– фізкультурно-рекреаційну зону, обладнану всім необхідним, у тому
числі для маломобільних. Важливо обладнати такі зони не лише в
приміщенні, а й на прилеглій до школи території.
Ще одним викликом в організації інклюзивного простору є
функціональне облаштування всіх кабінетів та шкільних приміщень, які
відвідує учень. Не треба забувати і про філософію Нової української
школи – відповідні меблі та навчальні приладдя мають також відповідати
запитам дітей з особливими потребами, яким важливо все – від кольору до
розміру, тому що все це впливає на його комфорт і емоційнопсихологічний стан, на бажання вчитися. Головне під час обладнання
кабінету – не перемудрувати, адже такі діти вразливі до яскравих кольорів,
їм важко довго зосереджувати увагу на одному об’єкті, вони не
полюбляють систематичних змін довкола себе. У творчого педагога буде
завжди багато ідей, яким чином зробити навчальний простір гармонійним,
цікавим усім учням класу та, найголовніше, стимулюючим пізнавальний
інтерес.
Треба відзначити деякі ефективні знахідки педагогів, які
сформувалися під час реальної співпраці з учнями з особливими освітніми
потребами:
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Частину плакатів, що не використовуються щодня, можна зберігати в
шафах – їх не обов’язково постійно залишати на видному місці.
Прибрати все, що не має безпосередньої користі для навчального
процесу й не стосується затвердженої програми.
Не робити зі стін виставку учнівських робіт, аплікацій, малюнків,
фотографій. Для цього краще виділити окремий куточок.
Не захоплюватися прикрашанням стін: картини, наліпки, гірлянди,
декор – усе це зайве.
Великим досягненням у цьому питанні є організація корекційнорозвиткових занять зі спеціалістами вузьких напрямків. Тому з 2018 року
завдяки наказу МОН від 1 лютого 2018 року № 90 у закладах освіти, в яких
організовано навчання для дітей з особливими освітніми потребами,
почалися заняття з дефектологами, психологами, логопедами відповідно до
індивідуальних планів розвитку кожного окремого учня. Серед
позитивного треба виокремити появу нової посади – асистента вчителя в
інклюзивному класі.
Асистент учителя – це педагогічний працівник, що призначається на
посаду керівником закладу освіти, має педагогічну освіту та забезпечує
особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу. До обов’язків
асистента вчителя належить: слідкувати за забезпеченням комфортного та
повноцінного освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами;
мати базові уявлення про первинну домедичну допомогу дітям, адже
життєві ситуації можуть бути будь-які, тож асистент має швидко
зорієнтуватися та допомогти дитині; володіти моральними принципами та
дотримуватись конфіденційності щодо діагнозу, стану здоров’я,
особливостей поведінки, життя та розвитку дитини під час навчання та
інформації, отриманої від батьків (опікунів); допомагати класоводу не
лише з одним учнем, але співпрацювати з усіма членами учнівського
колективу; брати активну участь у розбудові інклюзивного навчання разом
з іншими вчителями школи; у період дистанційного навчання
співпрацювати з учителем та учнями за допомогою сучасних засобів
інформації; бути посередником між батьками дитини та нею, інформувати
про щоденні успіхи в навчанні, стан здоров’я, зміни в настрої, активність
взаємодії з іншими учнями.
З 2018 року з’являється посада асистента учня (дитини), яку може
займати не педагогічний, а медичний працівник, член родини,
уповноважена особа, соціальний працівник. Ця людина не втручається
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в освітній процес, а слідкує лише за учнем. Вона може бути присутня під
час уроків та позакласної роботи, організовує комфортні умови
перебування дитини в закладі освіти (пересування, супроводження до
вбиральні, допомога під час харчування, письма, виконання творчих
робіт).
Отже, створення інклюзивного освітнього середовища в закладах
освіти – це та складова гуманітарної політики держави, яка свідчить,
наскільки її суспільство готове свідомо захищати невід’ємні права людини
та яка сьогодні поступово входить в освітній процес України.
Впровадження інклюзивної освіти, в свою чергу, сприяє формуванню
суспільної уваги та поваги до розмаїття та унікальності кожної дитини, що
забезпечує кращу якість освіти для всіх на засадах партнерства і
толерантності. А нормативні документи та матеріально-технічні
досягнення закладів освіти говорять про те, що робота ведеться у
правильному напрямку та інклюзивна освіта в Україні буде на
відповідному європейському рівні в швидкому майбутньому.
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ПСИХОЛОГІЧНІ КОМПЕТЕНЦІЇ
ДИРЕКТОРА ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ
У СФЕРІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
МАЗУРИК Тамара,
завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти ВІППО;
ВОЙТОВИЧ Неоніла,
методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти ВІППО

Постановка питання. Директор інклюзивно-ресурсного центру –
особа, на яку офіційно покладено функції управління та організації
багатовекторною діяльності центру. Сучасному директору ІРЦ потрібно
вміти створити й розвивати дієву команду різних за фахом працівників,
швидко реагувати на нові виклики, оскільки законодавство у сфері освіти
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постійно оновлюється. Бути винахідливим у прийнятті ефективних рішень,
досконало володіти організаційно-інформаційними, комунікативними,
правовими і, перш за все, управлінськими компетенціями. Викликом для
директора є те, що в системі освіти України інклюзивно-ресурсний центр –
установа нового типу, досвід успішної діяльності якої ще не напрацьований.
Сьогодні ІРЦ переживають процес становлення і потребують усебічного
науково-методичного забезпечення. Система післядипломної педагогічної
освіти має враховувати цю потребу і забезпечити можливості й умови для
розвитку не тільки інклюзивної компетентності всіх учасників інклюзивного
простору, а також управлінської та психологічної компетентності керівників
ІРЦ. Адже від рівня їх професійної самосвідомості залежить успішність не
лише діяльності центру, а й ефективне впровадження інклюзивної освіти в
кожному конкретному регіоні.
Виклад основного матеріалу. Вдосконалення рівня професійної
компетентності керівників закладів та установ освіти – один із основних
напрямів реформування сучасної системи освіти. Поняття «управлінська
компетентність» охоплює такі компоненти: досвід, професійно значущі
знання, уміння й психологічні особистісні якості, які дозволяють
ефективно працювати керівником загальноосвітнього навчального
закладу [2]. Іншими словами, компетентність є інтегрованою професійною
якістю керівника, поєднанням його досвіду, знань, умінь і навичок.
Ключові професійні компетенції директора ІРЦ «продиктовані»
основними напрямками діяльності інклюзивно-ресурсного центру, які
викладено в Положенні про ІРЦ. Пріоритетний напрямок діяльності ІРЦ –
проведення комплексної оцінки розвитку дитини для визначення у неї
наявності/відсутності особливих освітніх потреб та розроблення освітнього
маршруту. Важливими є інші напрямки, які передбачають взаємодію з
педагогічними працівниками та батьками у форматі консультацій та інших
форм методичної допомоги, а також провадження інформаційнопросвітницької діяльності шляхом проведення різноманітних заходів та
взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, місцевого
самоврядування й іншими відомствами щодо пошуку ресурсів для
найкращої організації інклюзивного середовища та інші. Як бачимо,
більшість напрямків діяльності ІРЦ передбачають взаємодію з різними
зовнішніми суб’єктами (особами чи установами), а значить, володіння
такими навичками, які в сучасному менеджменті називають soft skills
(м’які навички).
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Крім того, директор ІРЦ має важливі управлінські завдання в середині
самого інклюзивно-ресурсного центру. Він повинен володіти фінансовобухгалтерською обізнаністю й орієнтуватися в сучасному інформаційному
просторі. Та перш за все директор ІРЦ має вміти працювати з колективом:
здійснювати
розподіл
функціональних
обов’язків,
делегувати
повноваження та забезпечувати ефективний розвиток команди, формуючи
таким чином корпоративну культуру та внутрішній і зовнішній іміджі
центру. Таким чином, управлінська діяльність ставить вимоги формування
психологічної компетентності, яка є невід’ємною частиною професійної
обізнаності директора ІРЦ. Робоче визначенні поняття «психологічна
компетентність» – це інтегральна характеристика особи, що забезпечує
успішне розв’язання завдань професійного й особистісного буття з
використанням знань психології [3].
Для того, щоб виявити найбільш актуальні потреби та очікування
щодо вдосконалення управлінської компетентності директорів ІРЦ,
ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти ВІППО проведено
стандартизоване опитування методом анкетування «Вдосконалення
управлінських компетенцій керівника ІРЦ». За основу при формуванні
анкети взято перелік компетентностей керівних кадрів закладів загальної
середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа»
[2]. Також ми провели пілотне експертне експрес-опитування директорів
ІРЦ на предмет виявлення труднощів в управлінській діяльності і виявили
ряд типових робочих ситуацій, в яких директор ІРЦ може мати потребу в
додаткових компетенціях як управлінець.
Отож, керуючись такими документами як Положення про
інклюзивно-ресурсний центр, Типова освітня програма організації та
проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної
середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа»,
а також на результатах експертного експрес-опитування директорів ІРЦ,
ми вичленили ключові психологічні компетенції директора ІРЦ і, виходячи
з цього, сформували анкету, за якою проводилось опитування. В ньому
брали участь 25 директорів інклюзивно-ресурсних центрів, це 100 %
вибірки, оскільки у Волинській області функціонує 25 ІРЦ. Представляємо
аналіз та інтерпретацію результатів опитування.
Більшість директорів (98 %) заявили, що тією чи іншою мірою
потребують додаткових знань та вмінь для того, щоб почуватися більш
ефективним керівником. 37 % керівників відчувають потребу у вдосконаленні
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управлінських компетенцій кілька разів на тиждень, решта (63 %)
рефлексують цю потребу значно рідше – кілька разів на місяць. Як бачимо,
загалом потреба в управлінському самовдосконаленні виражена досить
яскраво.
Робочі ситуації, що викликають особливі складнощі для директорів ІРЦ:
1) коли приходиться планувати діяльність ІРЦ (15 %);
2) коли необхідно організовувати роботу колег (5 %);
3) коли є потреба мотивувати колег до здійснення їх прямих
обов’язків (3 %);
4) при здійсненні контролю за станом справ у ІРЦ (19 %);
5) при здійсненні контролю за виконавчою дисципліною працівників
ІРЦ (3 %);
6) у спілкуванні з батьками дітей з ООП (14 %);
7) у спілкуванні з деякими колегами-підлеглими (7 %);
8) у спілкуванні з представниками влади, супутніх служб та
громади (34 %).
Очевидно, що найскладнішим для управлінців ІРЦ є взаємодія з
представниками влади, супутніх служб та громади, яким приходиться
доводити цінність діяльності центру й інклюзивних принципів загалом.
На другій і третій позиціях, за кількістю виборів, є питання менеджменту –
планування та контроль. Уміння грамотно й ефективно планувати
діяльність ІРЦ в різних масштабах (3–5-річчя, рік, квартал, місяць,
тиждень, день) і здійснювати контроль за станом стратегічних справ, не
гублячись у поточних справах, – компетенції, яких явно потребують
директори ІРЦ.
Відмітимо, що батьки дітей з ООП є досить неоднозначною, інколи
складною категорією учасників інклюзивної освіти і фахівці це дуже добре
знають з досвіду. Тому не дивно, що складні ситуації у спілкуванні з
батьками отримали четверте місце (14 %). Решту статистично несуттєвих
виборів стосуються взаємодії з колегами з метою їх мотивації, організації
та контролю.
Таким чином, перші три позиції у відповідях директорів належать до
питань управлінської обізнаності. Перше місце посідає управлінська
компетентність психологічного характеру – вміння ефективно взаємодіяти
з різними за статусом зовнішніми організаціями та установами. Це вміння
вести переговори, дипломатично вирішувати спірні питання, здатність
ініціювати події й співпрацювати в площині взаємовигідних ділових
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інтересів. Добре розуміючи при цьому, що головний інтерес, довкола якого
мають бути організовані численні форми й напрямки роботи, – це потреби
дітей з ООП, часто не тільки освітні.
Яких управлінських компетенцій загального, базового характеру
керівники ІРЦ потребують найбільше:
1) володіти сучасними інформаційними та вебтехнологіями (35 %);
2) розробляти й управляти проєктами (33 %);
3) володіти навичками підприємницької діяльності (23 %);
4) сприймати нове, генерувати нововведення (18 %);
5) конструктивне висловлювання своїх думок (43 %);
6) виявляти та вирішувати проблеми (47 %);
7) мислити стратегічно, критично (23 %);
8) професійно викладати й аргументувати свою позицію (12 %);
9) комунікаційні навички: здатність ефективно спілкуватися (15 %);
10) критично оцінювати власні професійні знання та вміння (9 %).
Як бачимо, здатність виявляти та вирішувати проблеми, а також
уміння конструктивно висловлювати й обґрунтовувати свою позицію, яка
продиктована діловою роллю директора ІРЦ, є найбільш затребувані
управлінські компетенції. Володіння сучасними інформаційними та
вебтехнологіями, вміння розробляти й управляти проєктами – теж
актуальні зони розвитку фахівців-управлінців інклюзивної освіти.
Також вони потребують активації навичок підприємницької діяльності,
тому що є господарниками, критичного та стратегічного мислення і
комунікаційних компетенцій.
Особливо нас цікавило, які професійні компетенції управлінця
психологічного характеру директори ІРЦ вважають
найбільш
актуальними й затребуваними. За результатами дослідження, це:
1) вміння приймати управлінські рішення;
2) вміння планувати процес досягнення цілей: розбивати їх на підцілі
й формувати плани для колективу на місяць тиждень, день;
3) уміння впливати на колектив ІРЦ з метою формування згуртованої
команди;
4) здатність ставити цілі: стратегічні, короткострокові, поточні;
5) налагоджувати сприятливий соціально-психологічний клімат в ІРЦ;
6) здатність відстоювати межі повноважень ІРЦ при нав’язуванні
владою завдань, які не передбачені статутною діяльністю ІРЦ;
7) формувати внутрішній та зовнішній імідж ІРЦ;
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8) вміння мотивувати та надихати колектив;
9) вміння знімати емоційну напругу в колективі.
З 28-ми запропонованих в анкеті позицій, директори ІРЦ обрали
дев’ять варіантів у такій ієрархії, як це представлено у списку вище з
приблизно рівномірною важливістю. Як бачимо, представлена потреба в
оволодінні класичними функціональними вміннями управлінця:
цілепокладання, планування, організація, мотивація і контроль, а також
управління соціально-психологічним кліматом та іміджем центру як
організації, що включає у себе емоційну складову (атмосфера, настрій,
управління конфліктами, запобігання емоційному вигорянню).
Беручи до уваги запит, проявлений у результатах анкетування,
ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти організував серію
семінарів-тренінгів, спрямованих на формування управлінських
компетенцій директорів ІРЦ. Опрацьовувалися такі концепти як: функції
керівника, стилі управління, класифікація потреб за А. Маслоу з
практичними ілюстраціями взаємозв’язків (як, опираючись на розуміння
ключових потреб опонентів, обирати той чи інший стиль взаємодії з ними).
Директорів ІРЦ знайомили з механізмами й тонкощами «конструктивної»
критики, без якої неможлива управлінська діяльність. Найбільш цінним у
прикладному аспекті на семінарі-тренінгу була робота з кейсами –
типовими проблемними ситуаціями, з використанням опанованих
інструментів впливу для їх вирішення.
Підводячи підсумки дослідження «Вдосконалення управлінських
компетенцій керівника інклюзивно-ресурсного центру» та проведеної
навчально-тренінгової роботи з директорами, стверджуємо, що:
– директори ІРЦ явно потребують спеціально організованої роботи, в
якій вони могли б почерпнути ресурс для підвищення своєї управлінської
компетентності;
– найскладнішою робочою ситуацією для директорів ІРЦ є взаємодія з
представниками влади, місцевого самоврядування та інших установ, які не
достатньо розуміють специфіку діяльності чи знецінюють роботу ІРЦ;
– найбільш затребуваними управлінськими компетентностями є
здатність виявляти та вирішувати проблеми та вміння конструктивно
висловлювати й обґрунтовувати свою позицію;
– серед управлінських компетенцій психологічного характеру
найбільше хочеться директорам ІРЦ Волинської області розвинути такі як
здатність грамотно здійснювати цілепокладання, планування, організацію
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і контроль, а також управління соціально-психологічним кліматом та
іміджем центру як установи;
– семінар-тренінг, у ході якого директорами ІРЦ напрацьовувались
компетенції щодо вирішення типових проблемних ситуацій (кейсів), є
ефективною формою навчально-методичної роботи в дискурсі андрагогіки.
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ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ ПЕДАГОГІВ ТА БАТЬКІВ ДІТЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
У СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
МАЗУРИК Тамара,
завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти ВІППО;
САВЧУК Олена,
методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти ВІППО

Сьогодні проблема навчання та виховання дітей з особливими
освітніми потребами, а також проведення просвітницької роботи серед
сімей, які виховують таку дитину, є однією із найактуальніших у
педагогіці. Бо коли дитина приходить до школи, вона зустрічається із
серйозними проблемами, з непосильними для неї вимогами, і їй часто
важко адаптуватися до нових змін. Тому надзвичайно важливо фахівцям
налагоджувати співпрацю з батьками, підвищувати їх педагогічну та
психологічну компетентність для того, щоб дитина з особливими освітніми
потребами успішно розвивалася. Адже соціалізація дитини, корекція
її розвитку, виховання моральних якостей, навичок поведінки
зароджується у сім’ї і має ґрунтуватись на принципах партнерства
педагогів з батьками.
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Проблема співпраці з батьками, які виховують дітей з особливими
освітніми потребами, знаходиться в центрі уваги багатьох науковців:
В. Андрущенка, М. Ярмаченка, Е. Андрєєвої, В. Бондаря, Т. Ілляшенко,
А. Колупаєвої, Н. Сабат, Є. Ярської-Смирнової, О. Акімової, І. Іванової,
Л. Борщевської, Л. Зібрової та зумовлює необхідність її практичного
спрямування.
Батьки по-різному переживають життєву ситуацію, яка склалася,
однак усі вони потребують допомоги та підтримки з боку фахівців. Тому їх
потрібно підтримувати і наголошувати, що для успішного виховання дітей
з особливими освітніми потребами в сім’ї батькам, насамперед, треба
навчитися:
– сприймати свою дитину такою, як вона є;
– поважати свою дитину;
– дозволяти їй бути собою;
– хвалити і заохочувати до пізнання нового;
– стимулювати до дії через гру;
– розмовляти з дитиною, слухати її, спостерігати за нею;
– підкреслювати її сильні сторони;
– впливати на дитину проханням – це найефективніший спосіб давати
їй інструкції.
В інклюзивному освітньому середовищі батьки дітей з особливими
освітніми потребами відіграють важливу роль у процесі створення
індивідуальної програми розвитку, яка проявляється в наданні інформації
про дитину та її сильні сторони, її родину, наданні необхідної допомоги
для забезпечення прогресивного розвитку дитини. Для успішного
інклюзивного навчання батьки мають стати частиною шкільної команди.
Проте налагодити з ними співпрацю інколи дуже важко. Тому «Нова
українська школа» рекомендує дотримуватися практичних порад
дефектолога зі США Крістін Рів, як зробити з батьків справжніх партнерів:
1. Надавайте чітку інформацію, що відбувається в класі.
Варто регулярно надавати батькам інформацію про те, що в дитини
сьогодні вдалось, а над чим ще треба попрацювати; що саме зараз
вивчають діти всього класу. Ця інформація допоможе батькам зрозуміти,
над чим потрібно працювати вдома і як допомогти дитині справитися із
поставленими завданнями.
2. Передавайте батькам приклади для домашньої роботи.
За правилами НУШ, не варто навантажувати дітей домашнім завданням,
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однак коли йдеться про дитину з особливими освітніми потребами,
пріоритетом має бути її успішність у колективі (для цього шкільний
матеріал потрібно повторно опрацьовувати вдома).
3. Говоріть батькам про успіхи: їхня мотивація – це рушійна сила
всього процесу. Дитина буде вмотивована до роботи, якщо її хвалити за
правильно виконане завдання, за гарну поведінку на уроці чи перерві, тощо.
4. Повідомляйте погані новини особисто. Потрібно детально
описати все, що відбулось за день. Також варто зазначити, що ви
(вчитель / асистент учителя) плануєте робити далі для подолання
труднощів, які виникли у дитини.
5. Зберігайте копії інформації, яку Ви надсилаєте додому. Записки
для батьків допомагають установити, що й коли ви повідомляли батькам.
Часто це джерело матеріалу про те, які події та коли відбувалися протягом
певного дня.
6. З батьками варто спілкуватися не лише учителеві, а й
асистенту дитини.
Щоб уникнути ризику однобічного бачення ситуації в класі, варто
повідомляти і батьків, і асистента дитини, щоб вони мали кілька джерел
інформації стосовно успіхів та труднощів своєї дитини.
7. Не зводьте все до понять «хороший» / «поганий» день. Має бути
деталізація подій дня, а не загальні фрази.
8. Ніколи не приховуйте погані новини від батьків. Дуже важливо
інформувати їх про те, що насправді відбувається в класі, щоб у
майбутньому це не призвело до непорозумінь.
9. Не користуйтесь правилом «Я почну розмову, тільки якщо мене
запитають». Будьте проактивними, повідомляйте батькам інформацію та
просіть про зворотний зв’язок.
10. Не очікуйте, що батьки будуть розповідати Вам абсолютно
все. У батьків можуть бути свої причини не надавати вам усю інформацію.
Це варто брати до уваги і наперед проговорювати з ними різні можливі
ситуації, яких ви б хотіли уникнути для плідної співпраці.
Для налагодження ефективної взаємодії з батьками можна
використовувати метод ненасильницького спілкування, розроблений
Маршалом Розенбергом.
Алгоритм методу співпраці за Маршалом Розенбергом:
1. Спостереження. Опишіть ситуацію об’єктивно, утримуючись від
особистих оцінок та суджень.
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2. Почуття. Відчуйте і висловіть свої емоції, що лежать в основі
проблемної ситуації чи конфлікту.
3. Потреби. З’ясуйте і чітко сформулюйте, чого ви хочете.
4. Прохання. Озвучте свої бажання у вигляді конкретного і
здійсненного прохання.
Часто вчителі інклюзивних класів мають труднощі у встановленні
ефективної взаємодії з батьками дітей із особливими освітніми потребами.
Чому батьки не одразу проявляють готовність до співпраці?
Це своєрідний психологічний захист. Швидше за все, мама не зовсім
довіряє вчителю, маючи негативний попередній досвід, можливо, з
дитячого садка, тощо. Якщо є проблеми у стосунках з батьками, то це, як
правило, відображається і у поведінці дитини в школі. Вчитель навіть
неусвідомлено може упереджено ставитися до учня та провокувати у нього
негативізм, протестні реакції чи замкнутість.
Використовуючи алгоритм методу співпраці за Маршалом
Розенбергом, налагодження взаємодії з батьками можна розпочати так:
«Маріє Василівно, дуже дякую вам, що погодились на спілкування.
Я спостерігаю за Андрійком, він жвавий хлопчик, любить ігри з дітьми на
перерві, але не проявляє особливого бажання до навчання, він уникає
близького контакту або прямо заявляє: «Не хочу, не буду це робити».
Незважаючи на наші з асистентом зусилля, поки що не вдається зацікавити
його до виконання навчальних завдань, і це дуже прикро мені як педагогу.
Я також відчуваю, що десь недопрацювала і в налагодженні більш
довірливих стосунків з вами. Дуже хочу знайти до Андрійка підхід і
подружитись з вами, щоб краще його пізнати, відкрити його сильні
сторони. Допоможіть мені, розкажіть, чим він цікавиться, що йому
подобається робити разом з кимось, поговоріть з ним про те, що в школі
важливо, щоб усі діти працювали на уроці. Думаю, що спільними
зусиллями ми швидше зацікавимо його до навчання, адже у нього є
потенціал і я у нього вірю».
Мама розповіла, що Андрійко любить їй допомагати доглядати за
домашніми тваринами. Почали з того, що вчитель вирішила придбати в
куточок природи акваріум з рибками, яких буде годувати Андрійко.
Асистент учителя запропонувала вирізувати з паперу або ліпити з
пластиліну щодня по одній тваринці за вибором Андрійка та зробити потім
виставку його робіт. Залучили до цього і батьків.
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Педагоги мають розуміти, що з «проблемними» батьками потрібно
одразу шукати нестандартні підходи для налагодження співпраці, бо
інклюзія – це коли батьки і педагоги одна команда, яка працює задля
успішного навчання та розвитку дитини.
Отже, співпрацюючи з батьками, педагогам необхідно дотримуватися
вищезазначених практичних порад, аби сформувати довіру між батьками
та дитиною з особливими освітніми потребами. Систематичне
інформування батьків про потенційні можливості дитини, її перспективи у
різних аспектах життя сприятиме подальшому прогресивному розвитку
дитини. У роботі з батьками дуже важлива увага, підтримка, а також
допомога, щоб їм повірити у свої сили та можливості своїх дітей.
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ІНКЛЮЗИВНИЙ ПРОСТІР ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НУШ
ТРИЧЕВА Ірина,
БАРАНЧУК Надія,
ГРИЦАЙ Марія,
вчителі початкових класів ОЗЗСО «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради»

Спільне викладання вчителя та асистента вчителя
Концепція «Нова українська школа» підкреслює, що за своєю
філософією усі школи можуть бути інклюзивними. Це пропонує готовність
у будь-який час зарахувати кожного учня, намагаючись належно
формувати зручне для розвитку оточення.
Концепція описує колективне навчання як чітко заплановану роботу з
асистентом учителя, вона може забезпечити не тільки покращену якість
навчання, а й буде сприяти кваліфікованому рівневі педагога.
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Спільне викладання – це у класі працює команда супроводу (вчитель,
соціальний педагог та асистент учителя), спільно здійснюється навчання в
класній кімнаті, може урізноманітнюватися за складом груп учнів, серед
яких є діти з особливими освітніми потребами.
Для надання покращеної продуктивності навчання для усіх школярів
цей спосіб викладання використовують для задоволення потреб окремих
учнів.
Сучасні підходи до роботи із дітьми з ООП
Сучасні пріоритети життя вимагають для різних груп дітей високих
освітніх рівнів. Досягнення цього рівня неможливе без перегляду питання
освіти школярів з особливими освітніми потребами, яке посприяє
створенню для кожної дитини рівнозначних умов.
Тому особливу увагу необхідно приділити залученню дітей з ООП до
навчання у закладах освіти з метою їх успішної соціалізації й адаптації до
навколишнього середовища.
Кожна дитина має власні освітні потреби та здібності. Гармонійне
інтегрування таких дітей передбачає спеціалізовану допомогу,
психологічну підтримку, індивідуальний підхід та використання
різноманітних методик та технологій, які одночасно є універсальними, але
й індивідуальними.
Батьки як форма підтримки інклюзивної освіти
Сім’я – це соціальна група, у якій створюються моральні якості та
ставлення до інших, розуміння їх взаємин. І це не пропускається як у
діагностичній, так і в наступних корекційних роботах з учнем.
Будь-яка ланка разом із батьками причетна до інклюзії, які мають
потребу у відповідній підтримці й допомозі, що може збільшити їх роль у
цьому. Батьки є безпосередніми членами команди супроводу, відповідно
вони отримують інформацію про розвиток дитини, її здібності та успіхи
ніби зсередини. Проте для кращого розуміння не тільки базових, а ще й
специфічних потреб власного дитяти, відповідно до особливостей процесу,
доцільним є розширення кола спілкування, краща обізнаність батьків та
можливість надання їм більшої дієвої підтримки.
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Найголовніше в успішності інклюзивного навчання – це порозуміння
між учителями й асистентами вчителів дітей з особливими освітніми
потребами.
Дуже важливо, коли асистент заохочує дитину до навчання різними
дрібничками. Переглядають разом улюблені книги з героями,
розфарбовують розмальовки, за правильне виконання завдання
приклеюють наліпки, з дозволу відвідують ресурсну кімнату, стрибають зі
скакалкою, грають м’ячем і т. ін. Ці всі прийоми і способи разом з
асистентом учителя дають змогу дітям з особливими освітніми потребами
впевненіше почуватися, бажання вчитися.
Недоліки інклюзивного навчання
Професія вчителя дуже складна. Але щоб досягти певних результатів,
необхідно знайти спільні рішення вчителя й асистента вчителя у подоланні
труднощів.
Одна з найголовніших проблем – негативне ставлення батьків до того,
що їхні здорові діти мають навчаються з дітьми із ООП. Вони вважають,
що це затримує розвиток навчання здорових здобувачів освіти.
Але впровадження інклюзивного навчання згодом допоможе дітям з
особливими освітніми потребами отримувати якісну освіту у звичайних
школах.
Робота в інклюзивному класі вчителя й асистента вчителя
Обов’язки вчителя й асистента між собою розподіляють. Учитель
завжди може консультувати асистента.
Вчителі можуть працювати як індивідуально, так і з групами дітей в
одному класі одночасно. Асистент учителя надає більш індивідуальну
допомогу, а вчитель дає пояснення для цілого класу.
Обидва педагоги проводять роботу більш розширену і більш уточнену
щодо знань учнів, завжди інформують батьків дітей з особливими
освітніми потребами та надають консультативну допомогу. І, звичайно,
працюють з усім класом, постійно співпрацюють разом – це дає змогу всім
дітям бути більш успішними.
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Створення індивідуального освітнього простору в інклюзивному класі
Велике значення в освітньому процесі інклюзивного класу має
комфортне навчальне середовище. Створюючи його, педагогам слід
звернути увагу на індивідуальні потреби кожної дитини, особливо коли є
діти з особливими освітніми потребами. В даній ситуації потрібно діяти не
за шаблоном, а шляхом апробації, тобто випробовувати декілька варіантів,
як розмістити всіх учнів класу так, щоб діти з ООП та всі решта відчули
зручність.
Докладаючи зусилля – здобули результати
Інклюзивна освіта саме набирає оберти в наших школах. Для вчителів
поки що немає багато розроблених методик роботи в таких класах, з нами
ще не можуть поділитись досвідом колеги, які б працювали в таких класах
раніше. Ми маємо тільки висновок ІРЦ і програму МОН для роботи з
такими дітьми. А кожна дитина – дійсно особлива.
З досвіду роботи ми побачили, що завдяки інклюзивній формі роботи
діти з особливими освітніми потребами мають значні результати. Для них
розробляється індивідуальна програма розвитку, працює ціла команда
спеціалістів: учитель класу, асистент учителя, психолог, логопед,
дефектолог, проводяться розвиткові корекційні заняття. Тобто якщо
докладаються особливі зусилля, то маємо значні результати.
Дитина відчувши увагу – розвивається
Діти з ООП навчаються в класі разом з усіма однолітками. Але, на
відміну від інших дітей, з ними працює вчитель-асистент. Ми стараємося
так організувати освітній процес, щоб учитель класу та вчитель-асистент
під час навчання тісно співпрацювали. Вони звертають увагу на роботу
всіх учнів класу, які в цей час бачать, що в них не один учитель, а два.
В цей же час асистент старається максимально приділити увагу дітям з
особливим освітніми потребами. Ці діти також це відчувають, вони бачать,
що для них приділена увага, допомога, вони можуть з допомогою вчителяасистента, який весь час у їхній увазі, виконати певні завдання, а далі
бачимо, що й самі вже можуть виконати їх.
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Так працюємо покроково і вже бачимо відчутний розвиток цих дітей.
Деякий час ми апробували варіант, коли учні з особливими освітніми
потребами та вчитель-асистент працювали на відстані. Учні працювали
самостійно і навіть вдало, але згодом, коли завдання ускладнились, вони
починали позирати на вчителя-асистента, і ми знову поверталися до
попередньої форми роботи. Думаємо, згодом знову будемо
урізноманітнювати свою діяльність.
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Розділ V. Дистанційна освіта: психолого-педагогічний базис,
моделі, технології, ресурси
АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ
ДО УМОВ НАВЧАННЯ
ЗІЛЮК Наталія,
викладач Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського

Актуальність теми. Важливим завданням вищих закладів освіти є
створення умов для всебічного розвитку молодої людини, для розкриття та
реалізації її потенційних можливостей в обраній професії. Багато залежить
від ступеня пристосування студента-першокурсника до умов вищого
навчального закладу, тобто від успішної соціалізації й адаптації, особливо
в умовах дистанційного навчання.
У психолого-педагогічній літературі загальна адаптація студентів
розглядається як:
– дидактична – пристосування студентів до нової системи навчання;
– соціальна – зміна соціальної ролі, зміна кола спілкування, потреба в
самоствердженні у колективі, прийняття нормативно-правових вимог
коледжу, засвоєння його культурних традицій, адаптація до умов
проживання в гуртожитку;
– професійна – формування любові, інтересу до обраної спеціальності;
– психологічна – вміння здійснювати психологічну саморегуляцію
поведінки й діяльності, стан психологічного задоволення, комфорту;
– біологічна – нові умови, режим, сон, фізичні та нервові
навантаження, режим і якість харчування [2, с. 56].
Усі ці сторони тісно пов’язані між собою. Дидактичний аспект
відіграє важливу роль у процесі адаптації першокурсників до нових умов
навчання, бо навчання є основою діяльності студента, а успішність у
навчанні – одним із головних критеріїв його адаптованості.
Метою нашої статті є вивчення стану адаптації студентівпершокурсників до умов вищого навчального закладу, впливу технологій
дистанційного навчання на формування особистості та ролі керівника
групи в підвищенні освітнього рівня і вмінні встановлювати контакт із
ровесниками та педагогами.
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Навчально-виховна робота на першому курсі має проводитися з
урахуванням вікових особливостей студентів, рівня їх підготовки, а також
специфіки коледжу.
Проблема соціалізації й адаптації студентів нового набору потребує
пошуку шляхів та засобів її розв’язання. Студенти-першокурсники в перші
тижні навчання відчувають задоволення від досягнення важливої мети –
вступу до вищого навчального закладу. Вони покладають серйозні надії на
те, що зможуть ефективно навчатися і, тим самим, готуватися до важливої
професійної діяльності. Однак трохи згодом, через кілька місяців після
вступу, значна кількість першокурсників починає відчувати певні
дискомфортні переживання, основною причиною яких є труднощі, що
виникають під час навчання. Цей період триває, як правило, протягом
усього першого року навчання і для більшості завершується успішною
соціалізацією [2, с. 58].
Труднощі адаптації студентів на початкових етапах навчання у
коледжі зумовленні низкою особливостей:
– у ВНЗ система навчання характеризується великим обсягом
матеріалу;
– збільшується самостійність і відповідальність студентів;
– вступ до коледжу є переломною подією в житті молодих людей.
Підкреслимо декілька факторів, які лежать в основі типових
труднощів, що відчувають студенти перших курсів у період адаптації.
1. Недостатній рівень шкільної загальноосвітньої підготовки.
2. Більшість молодих людей, які приходять до коледжу, слабко
володіють вираженими навичками навчальної роботи, недостатньо
володіють прийомами раціонального мислення, запам’ятовування,
зосередження й розподілу уваги. У багатьох студентів слабка воля до
подолання труднощів, що виникають під час навчання.
3. Значна частина студентів приходить до навчального закладу з
наївним переконанням у тому, що їх абсолютно всього повинен хтось
навчити, все показати й пояснити, а не здобувати знання самостійною
напруженою працею.
4. Слабко виражений рівень загальної культури, етичної та трудової
вихованості.
5. Невпевненість багатьох студентів-початківців у тому, що їм під
силу успішне навчання в коледжі.
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6. Недостатнє забезпечення технічними засобами навчання та слабка
мережа «Інтернет» у сільській місцевості під час дистанційного навчання.
Завдання педагогічного колективу – допомогти зорієнтуватися та
налаштуватися на відповідне студентське життя першокурсникам у нових
умовах навчання та життєдіяльності через включення їх до різних видів
позанавчальної діяльності, адаптуватися до нових форм дистанційного
навчання [1, с. 40].
Особливу роль у процесі адаптації студентів відіграє керівник групи.
Наприкінці серпня адміністрація за участю класних керівників проводять
збори для студентів нового набору та їх батьків, на яких знайомлять з
історією та традиціями коледжу, основними напрямами освітньої
діяльності, правилами внутрішнього розпорядку та проживання у
гуртожитку.
Упродовж першого тижня навчання студентів записують до
бібліотеки, надають інформацію щодо розпорядку роботи, розкладу занять
і дзвінків, правил поведінки, прав та обов’язків студентів.
Загалом на керівника групи покладається складне завдання
згуртування колективу і організація активу групи. Він повинен визначити
лідера, який стане старостою групи, а також розподілити між
ініціативнішими студентами відповідні обов’язки. Саме анкетування та
тестування
допомагають
з’ясувати
індивідуальні
особливості
першокурсників, їх здібності й уподобання, визначити лідерів і правильно
обрати актив групи.
Питання анкет складені так, щоб була можливість проаналізувати
різні фактори адаптації: визначити захоплення студентів, побачити
взаємини з рідними, дізнатися про проблеми зі здоров’ям, стосунки зі
студентами групи, проблеми, з якими зіткнулись у коледжі, загальний
емоційно-психологічний стан, рівень тривожності.
Результати зазначених тестувань дозволяють оперативно скоригувати
систему навчально-виховних та позанавчальних заходів, спрямованих на
успішне входження студенів нового набору в студентський колектив
коледжу.
Особливо складно навчатися іногороднім студентам, а тим більше – із
сільської місцевості. Саме тому виникає потреба в цілеспрямованій
допомозі керівника студентам першого курсу навчання в раціональній
організації їх життєдіяльності та оптимальній соціальній адаптації до
нових умов навчання [1, с. 39].
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Допомога
керівника
потрібна
для
ефективної
взаємодії
першокурсника з незвичним для нього середовищем, у подоланні
негативних факторів, у профілактиці дезадаптивних станів.
Із метою реалізації основних напрямів навчально-виховної діяльності
пропонується використовувати такі форми роботи керівника зі студентами
в період адаптаційної кризи:
– ознайомити із правилами внутрішнього трудового розпорядку,
правами й обов’язками;
– проводити у групі різноманітні заходи для згуртування колективу;
– допомогти організувати дієвий актив групи;
– інформувати про різні заходи;
– здійснювати роботу з батьками;
– приділяти увагу дітям з особливими потребами;
– відвідувати гуртожиток для перевірки побутових умов;
– контролювати дотримання студентами правил внутрішнього
порядку;
– проводити індивідуальну виховну роботу.
Висновки. Отже, головне завдання керівника групи – допомогти
першокурснику зорієнтуватися в нових умовах навчання та проживання й
налаштуватися на відповідне студентське життя, враховуючи особливості
дистанційного навчання.
Список джерел
1. Алендарь Н. І. Соціальна адаптація випускників сільських шкіл до нових умов
навчання у вищому навчальному закладі. Соціальна педагогіка: теорія та практика.
2008. № 4. С. 38–42.
2. Асиркіна Г. П. Організаційно-педагогічна структура соціальної адаптації
студентів-першокурсників до умов навчання у вищих закладах освіти. Проблеми
освіти: наук.-метод. зб. / редкол.: В. Г. Кремень, М. Ф. Степко, К. М. Левківський та ін.
Київ, 2006. Вип. 44. С. 55–59.
3. Балягіна І. Адаптація студентської молоді до навчання та духовно-культурного
середовища університету як шлях формування корпоративної культури. Вища шк. 2012.
№ 1. С. 112–116.
4. Жигайло Н. Психологічні проблеми адаптації студентів-першокурсників і
шляхи їх вирішення. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2004. № 4.
С. 107–112.

90

Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів
у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»

ПЛАТФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ЯК ОБ’ЄКТ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
МІЖ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НУШ
КОНСТАНКЕВИЧ Лариса,
викладач-методист, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;
РАДКЕВИЧ Мар’яна,
викладач КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради

Актуальність теми. Технології дистанційного навчання – це відкрита
розгалужена система дидактичних та інформаційно-комунікаційних
технологій, яка створена поєднанням потрібних форм, методів і засобів
навчання для найвищої якості результатів навчання та використовується
для розроблення дистанційних курсів, організації навчального процесу та
керування ним.
Складна ситуація, яка охопила не лише Україну, спонукала всіх
педагогічних працівників опановувати елементарні основи дистанційного
навчання. Із метою всебічного розвитку дитини, її талантів, здібностей,
компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та
індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування
цінностей, розвитку самостійності, творчості та допитливості педагогічні
працівники початкової школи застосовують дистанційну форму організації
освітнього процесу. Перехід з очної на віддалену форму був важким, адже
не всі педагоги досконало володіли техніками та методичними підходами
дистанційної організації освітнього процесу.
Крім безпосередньо вчителя і учня, питання ІТ-компетентності та
цифрової готовності до використання нових ІКТ повинні брати активну
участь ЗСО разом із державою, адже сьогодні українська освіта не є
достатньо технічно обладнаною, щоб використовувати навчання на
платформах, а «для ефективного впровадження навчання/викладання на
онлайн-платформах, навчальні матеріали/курси повинні бути певним
чином адаптовані, щоб відповідати вимогам для онлайн-курсів», і вчителі
та учні повинні використовувати чітко організований навчальний матеріал,
що потребує «удосконалення інформаційної компетентності» на рівні усієї
освітньої сфери [1, с. 9].
На основі найбільш загальних методологічних підходів у
дистанційному навчанні виокремлюють дві основні технології подання
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навчального матеріалу (інформації): синхронну та асинхронну.
Асинхронна не передбачає одночасного безпосереднього контакту, тому
інформація може передаватися через відео, комп’ютер чи інші засоби,
придатні до використання у дистанційному навчальному процесі.
Подаємо перелік онлайн-ресурсів, які можна використовувати під час
освітнього процесу в очній/віддаленій формі в початковій школі.
Українська електронна освітня система «МійКлас» – це технологія
дистанційного навчання, що економить час учителя та робить навчання
школярів цікавішим. Безкоштовна платформа «МійКлас» працює на будьякому пристрої, з’єднаному з інтернетом. Готові завдання з генерацією
умов для дистанційного навчання та оцінювання учнів. Мотивує
здобувачів освіти. Виконуючи завдання, учні змагаються зі своїми
однокласниками та учнями інших класів. «МійКлас» офіційно дозволено
застосовувати в закладах загальної середньої освіти (гриф МОН № 22.1/12Г-155 від 01.04.2019). Забезпечує безпеку персональних даних (доступ до
профілів учнів отримують тільки ідентифіковані вчителі), надає батькам
щотижневий звіт про навчання дитини. «МійКлас» дозволяє вчителям
використовувати готові завдання з основних предметів шкільної програми:
математика (2–4 класи), природознавство (4 клас), українська мова (2–4
класи), англійська мова (1–4 класи) або оцифрувати власну навчальну
програму для впровадження віддаленого навчання.
Інтерактивна платформа «Mozaik» – це інноваційне програмне
забезпечення, яке нині активно впроваджують в Україні. Це продукт
угорської фірми, дистрибютором якого є львівська компанія «EdPro».
Інтерактивний програмний комплекс «mozaBook» отримав гриф «Схвалено
для використання в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних
закладів» відповідно до чинного законодавства України. «МozaBook»
урізноманітнює інструментарій для сучасного учителя за рахунок
численних ілюстраційних, анімаційних і творчих презентаційних
можливостей. Видовищні інтерактивні елементи і вбудовані додатки
призначено для розвитку навичок, проведення дослідів та ілюстрування,
пробуджують зацікавленість учнів і допомагають їм засвоювати
навчальний матеріал.
Структура програмного забезпечення «Mozaik» передбачає кілька
складників. Сайт «moozaWeb» призначено для навчання вдома. Учень або
вчитель можуть переглядати 3D-зображення, матеріали, що були додані в
систему, а також виконувати завдання. Ще один складник – програма
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«mozaBook», за допомогою якої створюють і проводять заняття. Інші
програми – «moozaMap» для перегляду цифрових атласів та
«iOSAndroidApps» – для виконання кожним учнем певних завдань на
власному планшеті. Є також електронний журнал «mozaLog», за
допомогою якого можна вести облік оцінювання, відвідування, кількості
навчальних годин, розклад тощо.
На нашу думку, в освітньому процесі важливим є поєднання двох
векторів платформи: набору електронних інтерактивних інструментів, які
значно прискорюють доступ до необхідної на занятті інформації,
полегшують її сприйняття, створюють творчу атмосферу спілкування з
учнями, а також хмарного середовища, яке забезпечує збереження
потрібної інформації, та взаємозв’язок між учасниками навчального
процесу як під час зняття (бездротове підключення до смартфонів або
планшетів), так і після них (під час виконання практичних завдань або
самостійної роботи вдома).
«Study-smile» – це сайт для дітей від 2 до 10 років, на якому вони
отримують перші знання в захоплюючій і зрозумілій формі, а батьки –
цінні рекомендації з навчання дітей, а також готові програми занять.
Онлайн-програми «Study-smile» – це зібрані в послідовну систему вправи
для загального розвитку дітей певного віку («Загальний розвиток. 2–3
роки», «Загальний розвиток. 3–4 роки», «Загальний розвиток. 4–5 років» ),
а також цільові навчальні програми: «Вчимо букви», «Вчимо цифри»,
«Вчимося читати», «Вчимося рахувати в межах десяти», «Скорочитання
для дітей», «Комплексна підготовка до школи».
Завдання створені досвідченим педагогом, який знаходиться на
зв’язку з батьками для отримання найкращих результатів. Програми
продумано до дрібниць, за рахунок чого привчають дітей до систематичної
праці. У кожному завданні є педагогічні пояснення для батьків та
рекомендації до виконання кожної вправи. Діти отримують інформацію
поетапно, виключаючи прогалини в знаннях, та позитивний досвід
навчання. Онлайн-програми виконуються на сайті в браузері комп’ютера,
ноутбука чи планшета.
Педагогічні ігри від мультимедійного видавництва «Розумники» –
це захопливі навчальні програми для дошкільнят та дітей молодшого
шкільного віку з інтерактивними вправами, веселими анімованими
персонажами, яскравими сюжетами та звуковим супроводом. Програма
«Edugames» містить 16 000 інтерактивних завдань із предметів
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«Математика» та «Українська мова» для учнів 1–4 класів за шкільною
програмою. Усі завдання інтерактивні, програма миттєво перевіряє
відповіді – й учні одразу можуть дізнатися, які завдання виконали
правильно, а де припустилися помилки. Це особливо зручно під час
канікул або карантину. Завдання викликають інтерес до навчання,
допомагають учням швидше вивчити новий матеріал з основних шкільних
предметів та розвивають логіку, увагу, уяву, креативне мислення і пам’ять.
Програму «Edugames» можна встановити на комп’ютер, планшет або
персональний комп’ютер.
Запропоновані в цьому дослідженні можливості організації навчальної
взаємодії надавачів та здобувачів освіти за посередництвом
запропонованих засобів покращують сприйняття та запам’ятовування
інформації, можуть бути реалізовані в сучасній системі освіти для
створення інтерактивних занять, опанування ними нових форм організації,
активізації самостійної роботи.
Ми не претендуємо на остаточне розв’язання проблеми використання
ІКТ під час організації дистанційного навчання учнів НУШ. Перспективу
подальших досліджень убачаємо у вивченні методики використання
можливостей платформ як однієї з форм організації самостійної роботи
школярів, а також для інтегрованих занять. Також необхідне розроблення
заходів із підвищення особистісної мотивації вчителів до освоєння нових
цифрових компетентностей і можливостей роботи з масивами даних та
інформацією, а для учнів, – до самоорганізації та самодисципліни щодо
самостійного навчання.
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ІНТЕРАКТИВНЕ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ЛИТВИНЕНКО Тетяна,
студентка кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін
та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка;
науковий керівник – ПАВЛЕНКО Юлія,
кандидат педагогічних наук, доцент

Актуальність теми. Сучасні суспільно-історичні умови розвитку
освіти ставлять усе нові виклики перед організацією процесу професійної
підготовки майбутніх учителів початкової школи. Демократичне освітнє
середовище вимагає вчителя, спроможного відходити від традиційних
форм і методів роботи з учнями та водночас сприймати й поширювати
новий педагогічний досвід, нові технології, форми й методи.
Технології дистанційного навчання вже кілька десятиліть мають
неабияку актуальність, особливо в професійній освіті. Пандемія Сovid-19
зробила їх ще й необхідними, і при цьому освітня практика показала, що
їхня ефективність підвищується за наявності такої характеристики, як
інтерактивність.
В Україні ще до запровадження загальнонаціонального карантину
офіційно врегульовано застосування технологій віддаленого навчання
(виданням наказу Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 р.
№ 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання») та на
державному рівні надано методичні рекомендації щодо його організації [3].
Розвиток інтерактивних педагогічних технологій у вищій школі
досліджували: І. Богданова, І. Дичківська, О. Кіяшко, Ю. Кобюк,
Л. Кратасюк, О. Мороз, Л. Пироженко, О. Пометун, О. Пєхота, С. Сисоєва
та ін.
Питання теорії і практики дистанційного навчання досліджують як
зарубіжні вчені (О. Андреєв, Х. Венг, З. Джаліашвілі, Д. Каган,
Дж. Мюллер, О. Петерс, К. Полат, Д. Тиффін, А. Хуторський та ін.), так і
українські науковці (В. Грищенко, С. Калашникова, Н. Корсунська,
В. Кухаренко, В. Луговий, Г. Молодих, В. Олійник, Н. Сиротенко,
П. Таланчук, О. Хмель та ін.).
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Л. Кратасюк підкреслює неоднозначність розуміння терміна
«педагогічна технологія» і пропонує використовувати варіант із глосарія
ЮНЕСКО як універсальний: поняття «педагогічна технологія» трактується
як конструювання та оцінювання освітніх процесів шляхом врахування
людських, часових та інших ресурсів для досягнення ефективності в
освіті [2].
Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що освітній процес
відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учасників
освітнього процесу, тобто співнавчання, взаємонавчання (колективне,
групове, навчання у співпраці). При цьому той хто навчає, і той, хто
навчається, є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання.
Інтерактивне навчання сприяє ефективному формуванню цінностей,
навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу
педагогові стати справжнім лідером колективу тощо [1].
У процесі професійної підготовки майбутніх учителів вагоме місце
щодо усвідомлення сутності й застосовування інтерактивних технологій в
початковій школі займає педагогічна практика, адже під час неї майбутні
освітяни роблять перші спроби власної педагогічної діяльності й, зокрема,
застосування набутих компетентностей у реальному освітньому процесі.
Через запровадження карантину для всіх типів закладів освіти
України від 12 березня 2020 року, організація навчання стала справжнім
випробуванням для освітян, виникла гостра необхідність застосування
дистанційної (або де-не-де змішаної) форми навчання.
Специфіка освітньої діяльності в початковій школі, а також у
професійній підготовці вчителів початкової ланки поставила вимогу
застосування технологій дистанційної освіти в інтерактивному форматі,
що потребує міцних знань як власне інтерактивних педагогічних
технологій, так і високого рівня комп’ютерної грамотності, вміння
працювати із сучасними освітніми електронними платформами.
Для віддаленого навчання в початковій школі надзвичайно важливий
зв’язок учителя з учнем, індивідуалізація навчання, яку забезпечити
надзвичайно складно. Відповідно, проблема індивідуалізації дистанційного
навчання студентів вищих педагогічних закладів освіти стоїть також
надзвичайно гостро.
Вчителеві початкової школи й викладачеві педагогічного вишу,
котрий працює в системі дистанційного навчання і забезпечує
інтерактивність освітнього процесу, потрібно: встановити чіткий графік
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спілкування в режимі онлайн, чітко його дотримуватися й швидко
реагувати на усні й письмові повідомлення під час таких зустрічей;
створити атмосферу психологічного комфорту, сприятливого настрою,
емоційного піднесення; давати схвальні відгуки на оперативність роботи
учнів / студентів тощо.
Отже, надзвичайно важливо у вищих педагогічних закладах освіти, де
готують майбутніх учителів початкової школи, використовувати
інтерактивні технології навчання, особливо в дистанційному форматі.
Завдяки цьому студенти розширюють діапазон інструментарію передачі
знань учням у майбутньому та оволодівають навичками навчальнометодичної діяльності, підвищують рівень педагогічної і технологічної
компетентностей.
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ОЛІМПІАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ У МЕРЕЖЕВОМУ ПРОСТОРІ:
РЕСУРСИ ТА СПЕЦИФІКА
МИКОЛАЙЧУК Анжела,
методист ВІППО (робота з обдарованою учнівською молоддю)

Олімпіадний рух у нашій країні має давні традиції. На жаль, в останні
роки масштабність проведення традиційних учнівських олімпіад
зменшується. Але розвиток інтернет-технологій відкриває нові можливості
олімпіадної діяльності в Україні.
Одним із різновидів популярних освітніх інтернет-заходів є інтернетолімпіада. Цей формат проведення дозволяє не лише швидко перевірити
рівень знань учнів та пришвидшити обробку отриманої інформації, а й
охопити чималу кількість учасників, щоб провести відбір талановитої
молоді.
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Можливості сучасних інтернет-технологій лежать в основі організації
інтернет-олімпіади та дозволяють значній кількості школярів незалежно
від територіального розташування і матеріальних можливостей
представити себе, продемонструвати свої знання, вміння та володіння
предметними компетенціями.
Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в
освітньому процесі закладів освіти України регулюється Законами України
«Про освіту», «Про національну програму інформатизації», Указом
Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової
глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого
доступу до цієї мережі в Україні» [5].
Питання, пов’язані з використанням інтернет-технологій у
навчальному процесі, розглядали такі вчені-педагоги: Ю. Бріскін, Є. Полат,
О. Собаєва, Н. Бєляєва, А. Петров, М. Бухаркіна, Н. Ладиженська,
Н. Шаповалова та ін.
Як свідчить аналіз наукової літератури, на сьогодні актуальною є
проблема використання мережі «Інтернет» в освітньому просторі
здобувачів освіти, адже повноцінна підготовка учнів у ЗЗСО не може
здійснюватися без інформаційних технологій [1].
Упровадження комп’ютерних технологій в освітній процес,
формування єдиного інформаційного простору, створення глобальних
комунікаційних мереж дозволило використовувати дистанційну
електронну форму проведення інтелектуальних змагань – інтернетолімпіаду як таку, що відповідає викликам сьогодення.
Отже, інтернет-олімпіади – це інтелектуальні змагання учнів, що
проводяться
з
використанням
новітніх
інформаційних
та
телекомунікаційних технологій, зокрема, шляхом передачі інформації
через мережу «Інтернет».
Інтернет-олімпіада дає можливість оцінити вміння креативно
мислити, сприяє саморозвитку особистості, підвищує інформаційнокомунікаційну культуру школярів та педагогів. Участь в олімпіадах
надихає здобувачів освіти на більш глибоке вивчення предметів, сприяє
застосуванню отриманих знань на практиці.
Нині є значна кількість різних мережевих проєктів та олімпіад, умови
участі яких розміщено на відповідних сайтах, і кожний бажаючий має
можливість стати учасником. Зазвичай інтернет-олімпіади проводяться
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на основі поєднання очних та заочних форм, коли заочний включає два-три
тури, а завершальним є очний етап.
Інтернет-олімпіади та конкурси переважно проводяться з окремих
предметів або на основі їх інтеграції. При цьому учасники проходять декілька
турів: теоретичний, розробка власного проєкту або програмного продукту та
практичний, якщо є експериментальна частина. Також практикується
проведення віртуальних фізичних, хімічних або технічних експериментів,
виконуються дослідницькі проєкти, творчі завдання та ін. [2].
Чисельність таких інтелектуальних заходів з кожним роком
збільшується. З 2000-х років у мережевому просторі держави проводяться
Всеукраїнські інтернет-олімпіади з математики, фізики, хімії, біології,
географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій. Метою
таких змагань є створення умов для рівного доступу до участі у масових
інтелектуальних змаганнях учнів загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладів, що проживають і навчаються у сільській
місцевості та населених пунктах, віддалених від навчальних та наукових
центрів, за допомогою використання інноваційних інформаційних та
телекомунікаційних технологій, зокрема, шляхом передачі інформації
через мережу «Інтернет». Ці змагання проводяться відповідно до наказу
МОН України [3].
З 2004 року відповідно до наказу управління освіти і науки
Волинської обласної державної адміністрації з метою пошуку та підтримки
обдарованих учнів, створення умов для розвитку їх інтелектуальних
здібностей, сприяння широкому залученню школярів до інтелектуальних
змагань з використанням мережі Волинським інститутом післядипломної
педагогічної освіти щороку проводиться Волинська учнівська інтернетолімпіада з інформатики.
У 2020/2021 навчальному році з метою систематизації роботи з
обдарованою учнівською молоддю Волині в умовах епідеміологічної
ситуації ВІППО провів дистанційні регіональні інтернет-олімпіади з
астрономії та фізики. Їх ініціював завідувач відділу фізико-математичних
дисциплін В. Савош.
Значної популярності в мережевому просторі серед освітянської
спільноти набули інтернет-олімпіади «На урок». Це цікавий інтерактив
для учня та зручний інструмент контролю знань школярів для вчителя.
Організатори пропонують повторити матеріал, вивчений протягом
навчального року. Завдання розроблено методистами відповідно
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до шкільної програми з 19 предметів. Взяти участь у змаганнях може
кожен учень, адже це унікальна можливість продемонструвати реальний
рівень знань та отримати гарантовані нагороди. Участь безкоштовна.
Популярністю користуються і Всеукраїнські дистанційні олімпіади від
«Всеосвіти». В таких них мають право брати участь вихованці дошкільних
закладів освіти та учні ЗЗСО. Олімпіади проводяться за завданнями,
складеними на основі типових освітніх програм. Участь в олімпіадах
платна. За результатами конкурсу учасники отримують дипломи,
персональні сертифікати, їхнім батькам надсилаються листи подяки від
проєкту «Всеосвіта».
Математичний інтернет-турнір «Математика.укр» розраховано на
учнів, які цікавляться математикою. Турнір не має обмежень по термінах
початку чи завершення. Задачі мають обмеження у часі на виконання
одного завдання. Час визначається залежно від рівня складності задач.
За результатами учасник турніру безкоштовно отримує електронний
сертифікат з оцінкою у відсотках (максимальна оцінка – 100 %).
Олімпіада «С++ для початківців» – для тих, хто починає або вивчає
основи програмування з використанням мови C++. Олімпіада не має
обмежень у часі. Змагання – за найбільшу кількість балів із можливих.
Учасникам пропонується 18 задач. Онлайн-перевірка у реальному часі.
За результатами участі учасник отримує електронний сертифікат з
оцінкою.
Онлайн-олімпіада «Програмування. Free Pascal» – для школярів, які
вивчають програмування. Для виконання олімпіадних завдань
використовується мова free Pascal. Пропонується виконати два види
завдань: написати програму, процедуру чи функцію, яка розв’язує задачу.
Перевірка здійснюється відразу. Олімпіада не має обмежень у часі – можна
записатися для участі та розв’язувати задачі потім. За результатами
олімпіади отримують електронний сертифікат.
Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Крок до знань». До участі в ній
запрошуються учні закладів загальної середньої, професійно-технічної та
позашкільної освіти віком від 8 до 17 років. Проводиться у два етапи:
І етап – тестування з базових дисциплін, ІІ етап (фінальний, дистанційний) –
у форматі відеодемонстрації захисту власного проєкту, згідно з обраною
базовою дисципліною. Відео розміщує учасник на відеохостингу «Ютуб».
Оцінювання проводиться у два етапи: закрите оцінювання (суддівською
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комісією), відкрите (в соціальній мережі «Фейсбук») на офіційній сторінці
олімпіади. По завершенні оцінювання визначаються переможці та призери.
Відкрита Всеукраїнська олімпіада з інформатики NetOI. Учасниками
можуть стати школярі закладів освіти України незалежно від того, в якій
школі і в якому класі вони навчаються, школярі з інших країн, і взагалі, всі
ті, хто цікавиться інформатикою.
Всеукраїнські інтернет-олімпіади від освітньої платформи
Learning.ua. Для всіх учасників участь в кожній олімпіаді є безкоштовною,
але пройти її можна лише раз. Завдання мають різні рівні складності:
розробники передбачили, що деяким учням питання їхнього рівня можуть
видатися легкими, тож дітям, які правильно виконують завдання свого
рівня, пропонуватимуться складніші питання (для старших класів).
За основу складання олімпіади команда орієнтується на американську
систему, розроблену NWEA та їхні MAP-тести.
Українська олімпіада з лінгвістики. Цикл змагання розпочинається з
відбіркового етапу, що проходить з використанням інтернету. У цьому етапі
змагаються всі охочі учні. До участі у фінальному етапі допускаються
переможці відбору: до 50 учнів із Києва та Київської області; до дев’яти – з
кожної області України. Склад переможців визначає журі відбіркового етапу,
виходячи з результатів. Фінальний етап складається з особистого та
командного турів та проходить очно окремо в кожному регіоні.
Інтернет-олімпіада з інформаційних технологій – дистанційне
змагання, яке щороку поєднує сотні учнів шкіл України довкола
розв’язання цікавих нестандартних завдань підвищеної складності.
Проводиться у двох номінаціях: «Інформаційні системи та бази даних»
(з 2013 року) та «Веб-технології» (з 2016-го). У кожній з номінацій
інтернет-олімпіада проводилася у кілька етапів, перші виключно заочно за
допомогою мережі «Інтернет» та сервісу «itolymp».
Міжнародна олімпіада-конкурс з англійської мови «Hippo». Центр
«Ліде» є координатором по Україні міжнародної олімпіади-конкурсу з
англійської мови «Hippo». В олімпіаді можуть взяти участь учні і
студенти від 6 до 19 років. Олімпіада складається з двох етапів, які
відбуваються онлайн. Переможці беруть участь у фіналі, який проходить
в Італії (учень у супроводі вчителя може поїхати в Італію, де харчування і
проживання забезпечується організаторами). Для переможців олімпіади
надається 15-денне навчання в університеті Mizzou або онлайн-курс.
Участь в олімпіаді платна. Всі учасники отримують сертифікат
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про участь, знижки на навчання в American High School Dual Diploma
Program. Усі фіналісти отримують Gatehouse Awards certificate.
Міжнародні дистанційні освітні конкурси для учнів 1–11 класів
«Олімпіс». Головна мета – підвищення мотивації до вивчення і
зацікавлення учнів навчальним предметом. Участь платна.
Конкурс «Мультитест». Організатором є Інститут розвитку шкільної
освіти. Конкурси проводяться у школах по всій Україні серед учнів 4–11
класів. Кожен може взяти участь в одному, в двох або в кількох конкурсах,
сплачуючи за участь у кожному з них окремо.
Всеукраїнська учнівська олімпіада «Львів відкритий для світу»
започаткована у 2013 році уЛьвові. Перша олімпіада була присвячена ІТ,
проводилася серед учнів середніх закладів освіти в номінаціях: комп’ютерна
лінгвістика (англійська мова); офісні програми, «Графіка», «Вебдизайн»,
«Обчислювальна техніка», «Програмування». З 2014 року організовано також
олімпіади з математики, фізики та англійської мови. У 2020 році додали до
списку хімію та біологію. Усі інтернет-олімпіади проводяться у два тури,
крім олімпіади з ІТ, де є три тури. Як правило перший тур заочний і право
взяти участь мають усі бажаючі незалежно від рівня знань. Участь у цих
олімпіадах безкоштовна, треба мати лише комп’ютер та доступ до інтернету.
Підсумовуючи сказане, зазначимо: процеси цифровізації освіти,
спричинені значною мірою епідеміологічною ситуацією як у державі, так в
світі, зумовили поширення таких форм роботи з обдарованою учнівською
молоддю якінтернет-олімпіади.
Таким чином, олімпіадна діяльність у мережевому просторі набуває
все більшої популярності, адже сприяє пошуку академічно обдарованих
дітей, є одним з інструментів незалежної оцінки якості знань та підготовки
учнів і фахової компетентності вчителя шляхом передачі інформації через
мережу «Інтернет». Досвід демонструє, що якісне функціонування
сучасної освіти сьогодні неможливе без використання інформаційних,
телекомунікаційних і комп’ютерних засобів, у тому числі інтернеттехнологій. А олімпіадна діяльність у мережевому просторі сприяє
впровадженню ідей індивідуалізації та диференціації навчання, що є
основними завданнями сучасної системи освіти України.
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РОЛЬ МЕРЕЖЕВИХ РЕСУРСІВ
У МЕТОДИЧНІЙ ПІДТРИМЦІ ВЧИТЕЛІВ
РЕМЕХ Тетяна,
кандидат педагогічних наук, завідувач відділу суспільствознавчої освіти
Інституту педагогіки НАПН України;
МОРОЗ Петро,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

В умовах пандемії дистанційне навчання стало глобальним викликом
освіти, який вимагав швидкої адекватної відповіді як Міністерства освіти і
науки України, органів виконавчої влади, ОТГ й органів місцевого
самоврядування, так і всієї освітянської спільноти. Відтак проблема вибору
й використання інтерактивних електронних медіаресурсів, зокрема
соціальних мереж, набуває все більшої актуальності.
Сьогодні фейсбук залишається однією з найбільших соціальних
мереж із висвітлення питань і проблем в освітній сфері. Переважна
більшість закладів загальної середньої та вищої освіти, наукових установ,
закладів післядипломної педагогічної освіти використовують можливості
та засоби фейсбука як віртуального майданчика для оприлюднення
результатів діяльності, ознайомлення з новинами установи, залучення
цільової аудиторії та організації взаємодії з нею.
Із початком карантину в березні 2020 року для методичної підтримки
вчителів історії, основ правознавства та громадянської освіти
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співробітниками відділу суспільствознавчої освіти створено мережеві
ресурси у фейсбуці.
Уже 25 березня 2020 року в соціальній мережі з’явилася сторінка
«Відділ суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН
України» [1], яка підтримується співробітниками відділу.
Метою створення ресурсу визначено: 1) ознайомлення педагогічної
громадськості з діяльністю, дослідженнями та здобутками співробітників
відділу; 2) використання можливостей соцмережі для обговорення
актуальних проблем шкільної історичної, громадянської, правової освіти в
Україні; 3) проведення інтерв’ювань, опитувань і анкетувань учителів,
учнів, методистів, викладачів, студентів; 4) презентація/анонс освітніх
заходів і подій, організаторами й учасниками яких є співробітники відділу.
Дописувачі й відвідувачі сторінки – це науковці, методисти, вчителі
історії, правознавства та громадянської освіти, викладачі закладів ППО.
Статистика відвідування сторінки (станом на кінець травня 2021
року): 968 осіб вподобали її, 1049 – стежать за нею.
На сторінці викладено такі матеріали: 1) інформація про наукову та
експериментальну діяльність відділу суспільствознавчої освіти (в тому
числі описові і статистичні звіти, презентації); 2) інформація про освітні та
наукові заходи; 3) анонс заходів (у тому числі онлайн), організатором яких
є відділ суспільствознавчої освіти; 4) наукові доробки, методичні
розробки, фрагменти методичних і навчальних посібників, підручники
співробітників відділу та посилання на них в електронній бібліотеці НАПН
України; 5) науково-публіцистичні матеріали; 6) питання для обговорення
й дискутування з актуальних проблем історичної та громадянської освіти,
результати таких обговорень/дискусій; 7) анкети, опитувальники для
вчителів, учнів, батьків, представників освітянської спільноти з різної
тематики (зокрема щодо навчання в умовах карантину, інтегрованого
навчання історії, концентричного/лінійного викладання історії в закладах
загальної середньої освіти, дотримання культури академічної
доброчесності суб’єктами освітнього процесу та ін.); 8) звіти (в тому числі
фотозвіти) про освітні заходи і події за участю співробітників відділу.
31 березня 2020 року в соціальній мережі «Фейсбук» створено групу
«Вчимо історію онлайн» [2] (адміністратор – П. Мороз, старший науковий
співробітник відділу суспільствознавчої освіти).
Метою групи є: 1) створення мережевого освітнього простору для
обговорення проблем історичної освіти та науки, методики викладання
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історії в закладах загальної середньої освіти; 2) обмін інформацією
(текстовими повідомленнями, фото- та відеоматеріалами, посиланнями на
навчальні та наукові онлайнові ресурси з історії); 3) організація дискусій з
питань шкільної історичної освіти; 4) популяризація та обговорення
історичної літератури, фахових статей, наукових доробків; 5) організація
та проведення опитувань з актуальних питань методики навчання історії,
правознавства, громадянської освіти; 6) презентація освітніх заходів і
подій.
Учасниками групи є: науковці, методисти, вчителі історії,
правознавства, громадянської освіти; викладачі педагогічних університетів
і закладів післядипломної педагогічної освіти; автори методичної та
навчальної літератури; спільноти видавництв та музеїв; інші, хто
цікавиться історією та методикою її викладання.
Усього учасників групи станом на 31 травня 2021 року – 6252.
Із 23 лютого 2020 р. по 31 травня 2021 р. ними розміщено 3167 дописів,
зроблено 1431 коментар та 55 575 уподобань.
У групі викладено такі матеріали: 1) текстові повідомлення, фото- та
відеоматеріали, посилання на навчальні й наукові онлайнові ресурси з
історії, інформаційні матеріали учасників групи; 2) науково-методичні
розробки, посібники, підручники, статті учасників групи та посилання на
них; 3) посилання на опитування вчителів; 4) інформація про освітні та
наукові заходи; 5) анонс подій та запрошення до участі в актуальних
заходах.
Зазначимо, що мережеві ресурси відділу суспільствознавчої освіти у
фейсбуці є ефективним засобом швидкої взаємодії з цільовою аудиторією,
надавання методичної підтримки/допомоги вчителям історії, основ
правознавства та громадянської освіти. З іншого боку, результати
опитувань, коментарі та дописи відвідувачів мережевих ресурсів дають
змогу співробітникам відділу отримувати необхідну й корисну інформацію
(у тому числі статистичну) для наукових досліджень, педагогічних
експериментів, підготовки методичної та навчальної продукції.
Отже, в умовах переходу на дистанційну і змішану форми навчання
учнів соціальні мережі та ресурси розширюють інформаційнокомунікаційне середовище педагога, методиста, науковця. До їх
несумнівних переваг нами віднесено такі як: загальнодоступність,
інтерактивність та мультимедійність комунікативного простору;
зрозумілий для користувача інтерфейс; різноманітність форм спілкування
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(коментарі, опитування, голосування, підписки, дописи та ін.); можливість
участі у спільнотах та обміну досвідом представників різних освітніх і
наукових спільнот.
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ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ РЕСУРСІВ
З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
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ЯГЕНСЬКА Галина,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії
та методики викладання шкільних предметів ВІППО

Актуальність роботи. В умовах пандемії Covid-19 відбулися суттєві
зміни в освіті, передусім упровадження технологій дистанційного
навчання. Загалом освітяни змогли перебудувати освітній процес завдяки
використанню онлайн-ресурсів, кількість яких істотно збільшилася.
Протягом останніх років у світі створено потужні освітні платформи.
Більшість матеріалів на платформах англомовні, деякі доступні
українською.
Є потреба в ознайомленні українських освітян з можливостями
використання цих ресурсів у навчанні природничих дисциплін. Це не лише
підвищить ефективність дистанційного навчання, а й загалом
стимулюватиме мотивацію пізнавальної діяльності юних здобувачів
освіти, котрі потребують сучасних інструментів навчання. Така робота
сприятиме реалізації завдання, визначеного Державним стандартом базової
середньої освіти, – формування уміння використовувати навчальні
іншомовні джерела для здобуття інформації природничого й технічного
змісту.
Один із ресурсів, ефективний і зручний для навчання природничих
дисциплін, – європейський журнал для вчителів природничої галузі
«Science in school» (https://www.scienceinschool.org/). Редакція журналу
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працює при Європейській молекулярно-біологічній лабораторії у
Гейдельберзі. Тут публікуються не лише новини наукових досліджень, а й
методичні розробки, які можна використати для дистанційного навчання.
У кожному номері є окремий розділ про цікавий досвід роботи успішних
учителів з різних країн. Наприклад, Wolfgang Vieser пропонує розробку
заняття щодо пояснення експоненціального росту кількості інфікованих
осіб в умовах пандемії [5]. Автор дібрав зрозумілі підліткам приклади, що
демонструють суть експоненціального зростання. Розроблено схеми і
дослідницькі завдання для аналізу впливу імунізації населення на динаміку
пандемії. У процесі роботи пропонується вносити дані в Excel, будувати
графіки і на їх основі прогнозувати поширення інфекції за відповідних
умов.
При вивченні будови молекул в умовах дистанційного навчання варто
скористатися матеріалами про будову біомолекул від авторів проєкту
PDBe (Protein Data Bank в Європі) Deepti Gupta, David Armstrong [4].
Захоплені своєю справою, ці науковці демонструють красу біологічних
молекул, їх багатовимірну структуру. На сайті журналу пропонується не
лише стаття, а й відеоінтерв’ю з науковцями та посилання для перегляду
3D-структури деяких білків.
Загалом у «Science in school» розглядаються актуальні теми, що
хвилюють підлітків, як-от: перспективи колонізації Місяця і Марса,
кліматичні зміни, їх причини і наслідки, механізми створення РНК-вакцин
та їх переваги і ризики використання, як працюють тести для діагностики
Covid-19. Працюючи з такими матеріалами, школярі та вчителі не тільки
отримують достовірну сучасну наукову інформацію, а й удосконалюють
володіння англійською мовою, навіть якщо працюють з використанням
гугл-перекладача.
На сайті ELLS (European Learning Laboratory for the Life Sciences)
пропонуються матеріали для проведення елементарних досліджень:
добування ДНК з банана, інші домашні експерименти. Тут можна
переглянути цікаві лекції та знайти матеріали для створення настільних
ігор про стовбурові клітини чи дослідження експресії генів.
Цікавими і корисними є й інші світові ресурси з методики вивчення
біології. Наприклад, потужний блок матеріалів для вчителів та учнів
розроблено в університеті штату Юта (University of Utah, Genetic Science
Learning Center, https://teach.genetics.utah.edu/content/evolution/). Ці ресурси
містять чудові фільми й анімації щодо еволюційних процесів і комплексні
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розробки навчальних матеріалів на теми видоутворення, філогенії
різноманітних груп організмів, побудови філогенетичних дерев. При
виконанні запропонованих завдань учні усвідомлюють, що еволюційні
процеси відбуваються постійно і продовжуються нині. Також цей ресурс
містить навчальні ігри і матеріали для практичних робіт з молекулярної
біології та генетики (https://learn.genetics.utah.edu/content/basics/).
Ще один ресурс – «BioInteractive» (https://www.hhmi.org/biointeractive)
–створено в Медичному інституті Говарда Г’юза (Howard Hughes Medical
Institute): містить чудові навчальні фільми, анімації, картки-завдання,
схеми, презентації. Важливо, що всі матеріали логічно пов’язані, і
користувачу легко знайти необхідні матеріали до різних тем.
Найкориснішими для учителя є детальні розробки занять та добірка
завдань для навчальної діяльності. Наприклад, для заняття про коралові
рифи і глобальні зміни клімату пропонується робота з супутниковими
даними, зібраними протягом кількох років спостережень. На основі цих
вимірювань необхідно збудувати графіки, визначити коефіцієнти
теплового ризику для коралових рифів у 28 локаціях Світового океану [3].
Для вчителів додаються рекомендації щодо застосування матеріалів під
час очного або віддаленого навчання.
Практичні експерименти онлайн проводити складно. Тож особливу
роль у дистанційному навчанні відіграють віртуальні лабораторії. В умовах
пандемії вони можуть бути корисним доповненням до набору інструментів
для викладачів STEM. Віртуальна лабораторія – це комп’ютерна діяльність,
де школярі чи студенти взаємодіють із модельованими інтерфейсами для
виконання експериментів із використанням віртуальних інструментів,
апаратів чи матеріалів [1]. Усупереч побоюванням учителів, багато з цих
інструментів прості у використанні, а деякі, наприклад, інтерактивні
моделювання PhET (PhET), доступні безкоштовно. Крім того, хоча
віртуальні лабораторії не можуть замінити досвід реальних експериментів,
вони мають функції, які доповнюють практичні заняття і є корисним
доповненням навіть під час звичайного навчання. Наприклад, віртуальні
моделі в цих програмах дозволяють учням візуалізувати процеси, такі як
рух молекул, які зазвичай були б непомітними.
У віртуальній лабораторії Університету Колорадо PhET створено
158 симуляцій для вивчення фізики, хімії, біології, математики, астрономії,
наук про Землю. Важливо, що користувач має змогу змінити ті чи інші
параметри і спостерігати зміни процесів. Наприклад, змінити масу Місяця
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або Землі, швидкість їх обертання і спостерігати, які зміни відбулися б за
таких умов. У симуляції природного добору можна змінити умови
середовища, кількість хижаків чи інші чинники і спостерігати, які зміни
відбуватимуться в екосистемі.
Використання віртуальної лабораторії PhET полягає не лише у
перегляді анімацій, зміні тих чи інших параметрів, аналізі причин і
наслідків змін, а й у створенні та виконанні конкретних завдань з
моделювання перебігу тих чи тих процесів, проведення обчислень,
побудови графіків тощо.
З детальним оглядом вітчизняних і зарубіжних віртуальних
лабораторій для навчання фізики можна ознайомитися у роботі [2].
На жаль, потенціал використання віртуальних лабораторій у школах
України ще не достатньо реалізований.
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