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кандидат історичних наук, доцент, директор  

(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти) 

 

Одним із завдань освітньої політики держави є формування якісно нової системи 

освіти. Закономірною і обов’язковою умовою успішної реалізації цього завдання є 

забезпечення випереджального розвитку загальної середньої освіти, головною 

ознакою якої стає інноваційність. Інноваційність в освітній сфері є принципово 

важливою відповіддю на виклики сучасності, передбачає гнучкість системи освіти, її 

відкритість до нового (як у технологічному, так і в світоглядному аспектах), 

конкурентоспроможність. 

Інноваційна освітня політика в Україні формується на загальнодержавному рівні. 

Її реалізація забезпечується нормативною базою й інноваційними процесами, 

пов’язаними зі створенням нової теорії і практики освіти, підтримкою наукових 

досліджень в галузі педагогічної інноватики як науки про створення педагогічних 

нововведень (інновацій), їх впровадження, а також освоєння педагогічною спільнотою. 

Стратегічні напрями інноваційних перетворень у галузі загальної середньої  освіти 

визначені в законах України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

інноваційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність»,  «Про 

пріоритетні напрями інноваційного розвитку держави», Положенні Міністерства освіти 

і науки України «Про порядок здійснення інноваційної діяльності в закладах освіти», 

затвердженій колегією Міністерства освіти і науки України програмі 

«Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого рівня у 

сфері освіти», а також Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку 

України.  

Аналіз інноваційної проблематики посідає значне місце в дослідженнях як 

зарубіжних (М. Барер, В. Браун, К. Певітт, Є. Роджерс, І. Уолкер, і ін.), так і вітчизняних 

дослідників (Н. Василенко, Л. Ващенко, І. Гавриш, В. Гуров, Л. Даниленко, І. Дичківська і 

ін.). Дослівний переклад з англійської «innovation» – введення нового в практику. 

Існують різні визначення інновації як явища, однак найчастіше її розуміють як 

нововведення – впровадження в практику прийомів, форм, технологій, завдяки яким 

відбуваються позитивні зміни і досягається необхідний ефект. Інновація як процес 

означає часткову або масштабну зміну стану системи і відповідну діяльність людини. 

Інновація як результат передбачає процес створення нового, що має конкретну назву 

«новація» [3]. У педагогічних дослідженнях термін «інновація» вживається у декількох 

смислових значеннях: розробка нового змісту і нових методів навчання; впровадження 

і поширення вже наявних педагогічних систем (наприклад, ідей Монтессорі, Френе, 

Штайнера тощо).  

Згідно думки Л. Даниленко, інновація – це ідеї, процеси, засоби і результати, які 

забезпечують якісне вдосконалення функціонування тієї чи іншої системи. Суспільство 

розвивається через оновлення, завдяки якому відбуваються перетворення у  формах 

життєдіяльності людей, змінюються їхні інтереси, розкриваються нові здібності [1]. 
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Інтенсивність і динаміка змін в усіх сферах суспільного життя актуалізують 

проблему, пов'язану з безперервністю професійного розвитку педагога, розробкою 

адекватного запитам часу соціально-педагогічного і методичного інструментарію, 

необхідного для продуктивного здійснення цього процесу. Необхідність забезпечення 

безперервного професійного розвитку педагогів разом з яскраво вираженою потребою 

сучасної освіти у впровадженні інноваційних технологій вимагають готовності 

педагогів до здійснення інноваційної діяльності, формування у них інноваційної 

компетентності. 
Інноваційна компетентність – система мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних 

якостей, яка забезпечує ефективність використання нових педагогічних технологій у 

роботі з дітьми, характеризує рівень готовності до сприйняття і творчого втілення ідеї 

розвитку на інноваційних засадах та реалізується в таких складових: інноваційні 

цінності (позитивне ставлення до нового, уникнення стереотипів, зацікавленість у 

власному розвитку); ефективність використання інновацій (інноваційні прийоми, 

уміння й навички педагогів); потреба в знаннях для здійснення інноваційної 

діяльності. Отже, інноваційна компетентність є однією з важливих складових 

професійної компетентності педагога, від якої залежить його здатність до генерування 

новий ідей, критичної оцінки і впровадження інновацій в педагогічний процес. 

Тому особливі вимоги висуваються до післядипломної освіти, яка вважається 

найбільш гнучкою складовою процесу фахового зростання людини. Система 

післядипломної освіти, порівняно з базовою професійною, має певні переваги, а саме: 

вона є менш інерційною і здатна реагувати на швидкі соціально-економічні зміни; має 

безпосередній двосторонній зв’язок із практикою. 

Розбудова інноваційного освітнього простору регіону здійснюється під егідою 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. Саме тому освітній процес 

курсів підвищення кваліфікації та науково-методичний супровід самоосвіти вчителів і 

міжатестаційних методичних заходів в інституті спрямовані на формування мотивації 

педагогів до оволодіння інноваційними освітніми технологіями, їх готовності 

створювати і працювати в інноваційному освітньому полі. Поряд із курсами 

підвищення кваліфікації, зроблено акцент на пошуку та упровадженні інноваційних 

форм підвищення кваліфікації педагогів, які передбачають: очно-дистанційну форму 

навчання; інтенсивні короткострокові тренінгові програми; обласні авторські 

лабораторії; школи фахової майстерності; інтернет-технології; віртуальні педагогічні 

спільноти; майстер-класи; відеоконференції; вебінари тощо.  

Однією із моделей оновлення змісту та форм професійного розвитку педагогів є 

регіональні освітні проєкти, очікуваний результат яких – професійний розвиток 

педагогів, формування успішного вчителя, який володіє ефективними інструментами, 

технологіями для реалізації компетентнісного підходу в умовах Нової української 

школи. Сучасні моделі підвищення кваліфікації – це відповідь на вимогу Закону 

України «Про освіту» щодо варіативності та свободи вибору професійного розвитку 

педагогів.  

Інститутом активно проводиться робота з формування середовища для відкритої 

освіти, створення єдиного інформаційного простору, підготовки педагогів до 

використання ІК-технологій в освітньому процесі.  
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Працівниками ВІППО здійснюється керівництво дослідно-експериментальною 

роботою в 30 експериментальних закладах регіонального рівня, забезпечується 

науково-методичний супровід розроблення, експертизи та запровадження освітніх 

інновацій, пропонуються до впровадження моделі та перспективний досвід освітньої 

діяльності педагогічних колективів. 

Щорічне традиційне проведення Волинським ІППО форуму (фестивалю) освітніх 

інновацій забезпечує обмін науково-практичними думками про сучасні інноваційні 

зрушення як в регіональному, так і у національному освітньому просторі, популяризує 

інноваційні ідеї та освітні технології, що отримали розвиток у загальній середній освіті 
в умовах Нової української школи, надає можливість використати кращі надбання для 

організації підготовки педагогів, практичної реалізації спільних інноваційних проєктів 

і програм. 

У збірнику матеріалів форуму освітніх інновацій «Професіоналізм, інновації, 

творчість – основа розвитку потенціалу учителя  Нової української школи» (05 червня 

2020 р., м. Луцьк)  розкрито особливості організації інноваційної діяльності закладів 

освіти за напарямами: 

1. Науково-методичний супровід інноваційної діяльності закладів загальної 

середньої освіти в умовах дистанційної організації освітнього процесу. 

2. Інноваційна діяльність закладів загальної середньої освіти у сучасних умовах. 

3. Вчитель-новатор, інноваційний педагог: сучасні аспекти діяльності.  

Досліджено проблеми інноваційного розвитку освіти Волині, виокремлені 

особливості інноваційної освітньої політики в умовах децентралізації, визначено 

напрями моделювання STEM-середовища закладу освіти, охарактеризовано механізми 

створення безпечної і дружньої до дитини школи.  Виняткової уваги заслуговують 

питання використання інноваційних управлінських технологій, розвитку ключових 

життєвих умінь, побудови ефективної команди в управлінні школою на засадах 

демократії, адаптації  особистості до онлайн освітнього простору, реалізації STEM-

проєктів, проведення віртуальних екскурсій, побудови індивідуальної освітньої 

траєкторії педагога тощо. 

Впевнені, що матеріали форуму освітніх інновацій «Професіоналізм, інновації, 

творчість – основа розвитку потенціалу учителя  Нової української школи» будуть 

корисними для всіх учасників заходу і читачів, які небайдужі до сучасних інноваційних 

освітніх процесів та їх розвитку у майбутньому. 
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1. Даниленко Л. І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних 

закладах: [монография]. Київ: Міленіум, 2004. 358 с. 

2. Кремень В. Г. Філософсько-освітня діяльність: інноваційні аспекти. Становлення і 
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Професіоналізм, інновації, творчість – основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи 

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:  

ВЕКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 

ТКАЧУК Надія Михайлівна, 

кандидат педагогічних наук,заступник директора з наукової та міжнародної діяльності 

(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти) 

 

Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників є важливою передумовою реформування вітчизняної освіти. 

Стратегію змісту професійного розвитку педагогів окреслено в Законі України «Про 

освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа», Концепції розвитку педагогічної освіти.   

Зокрема у п. 2.8 Концепції розвитку педагогічної освіти серед вимог до освітніх 

програм підготовки педагогічних працівників для впровадження Концепції НУШ, 

вказано на необхідності прищеплення інноваційності як способу мислення та 

ключового інструменту лідерства в умовах державно-громадського партнерства, 

сприйняття глобалізації освітніх процесів та конкурентності як обов’язкових умов 

розвитку системи педагогічної освіти [1]. Ці вимоги є актуальними як для педагогічних 

університетів, коледжів так і закладів післядипломної педагогічної освіти.  

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти функціонує і 

розвивається в єдиному просторі реформування національної освіти, забезпечує 

науково-методичний супровід процесів модернізації галузі, генерує інноваційні ідеї та 

створює умови для реалізації інноваційної освітньої політики. Діяльність закладу 

вийшла на рівень системних впливів, оперативного реагування на нововведення [2]. 

Сучасні виклики та вимоги зумовлюють необхідність розвитку інноваційного 

середовища закладів ППО, яке б виконувало провідну роль у підвищенні кваліфікації 

педагогів з наданням можливостей для безперервного навчання за індивідуальною 

освітньою траєкторією. Це знайшло своє відображення насамперед у науковій роботі. 

З січня 2020 р. колектив Інституту працює над науковою темою «Проєктування 

інноваційного середовища післядипломної освіти як умова реалізації індивідуальної 

освітньої траєкторії педагога» [3]. 

Концептуальна ідея дослідження полягає у створенні організаційно-педагогічних 

умов для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії педагогів шляхом проєктування 

моделі відкритої післядипломної освіти на базі Волинського ІППО. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії педагогів можлива, якщо розвиток освітнього 

середовища післядипломної освіти проєктувати на засадах відкритої освіти, 

забезпечити ефективність використання внутрішніх ресурсів Волинського ІППО, 

об’єднати навколо закладу науковий, інноваційний та методичний потенціал інших 

суб’єктів освітніх послуг у сфері післядипломної освіти. 
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Програмою проєкту передбачено дослідження таких аспектів: 

– обґрунтування актуальності проєктування відкритого освітнього середовища на 

базі ВІППО для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії педагогів; 

– апробація варіантів організації освітнього процесу у відкритому освітньому 

середовищі на базі ВІППО; 

– формування окремих освітніх кластерів на базі ВІППО для реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії педагогів;  

– визначення ефективності моделі відкритого освітнього середовища, корекція та 

прогнозування розвитку в умовах демонополізації ринку освітніх послуг в сфері 

післядипломної освіти.  

Освітній процес, який забезпечує професійний розвиток та підвищення кваліфікації 

набуває інноваційного характеру з врахуванням Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого в серпні минулого 

року (постанова Кабміну від 21.08.2019 р. № 800). Волинський ІППО працює над 

розробкою нової моделі професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогів, 

здійснюється оновлення змісту освітніх програм підвищення кваліфікації. Умови 

карантину внесли суттєві корективи в розробку цієї моделі. Для запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19 навчальний процес за очною формою був 

переведений у дистанційну форму навчання з використанням платформи ВІППО DLET 

(31 група 667 слухачів курсів підвищення кваліфікації), а також онлайн-навчання за 

допомогою інтернент-ресурсів (65 груп 2236 слухачів курсів підвищення кваліфікації). 

За період карантину працівниками ВІППО проведено 32 навчальних семінари, тренінги 

з видачею сертифікатів (1103слухачів) за допомогою сервісів ZOOM, Google Meet, Skape 

тощо. 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти ініціює, координує 

інноваційний розвиток освіти шляхом реалізації програм дослідно-експериментальної 

роботи, інноваційних освітніх проєктів усеукраїнського, регіонального рівнів.  

Зокрема працівники Інституту забезпечують координування дослідно-

експериментальної роботи та реалізації інноваційних програм  всеукраїнського рівня з 

низки актуальних питань: 

– «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового 

впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» 2017–2022 рр.; 

– Всеукраїнський експеримент «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного 

стандарту початкової загальної освіти» на 2017–2022 роки; 

– «Здоров’язбережувальна технологія “Навчання у русі” в системі оздоровчо-

виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів»; 

– «Електронний підручник для середньої освіти» (E-book for secondary education); 

– «Ключові вміння ХХІ століття». 

Системна робота ведеться щодо наукового супроводу  дослідно-експериментальної 

роботи регіонального рівня. На сьогодні це 26 закладів загальної середньої освіти 

Волинської області, які апробовують нові моделі управління, реалізації 

компетентнісного підходу, інтелектуального розвитку особистості, соціалізації 

учнівської молоді, виховання на засадах ціннісних орієнтацій НУШ, впровадження 

STEM-освіти, здоров’язбережувальних технологій тощо. 
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Здійснюється координація та науково-методичнний супровід реалізації 

міжнародних програм і  проєктів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Міжнародні програми і проєкти 

№ 
з/п 

Назва проєкту 
Установа, 

організація 
Учасники, залучені 

до проєкту 
Обласний 

координатор 
1 Навчання французької мови  

за аутентичними методиками 
Видавництво 
Hachette 

КЗ «Луцька гімназія № 18 
Луцької міської ради 
Волинської області» 

Ураєва І. Г. 

2 Міжнародна співпраця зі спілкою 
«Мости дружби в Україну», 
Німеччина, округ Ліппе 

Спілка 
«Drückenschlag 
Ukraine e. V.» 

Вчителі німецької мови Олешко П. С., 
Заїка О. О. 

3 Проєкт Європейського союзу 
«eTwinning Plus» 

Erasmus+ 
Programme of the 
European Union 

Учителі англійської мови та 
учні 

Бацмай С. А. 

4 Проєкт «Generation Global». Інститут Тоні 
Блера 

Учителі англійської мови та 
учні 

Бацмай С. А. 

5 Програма «Особиста гідність. 
Безпека життя. Громадянська 
позиція» в рамках проєкту 
«Попередження торгівлі людьми 
шляхом розвитку соціальної 
роботи та мобілізації громадян» 

Український 
фонд 
«Благополуччя 
дітей» 

Західноукраїнський 
ресурсний центр  
за фінансової підтримки 
Швейцарської конфедерації 

Остапйовський О.  І. 

6 Проєкт Українського фонду 
благополуччя дітей  
«Програма 15» 

Український 
фонд 
«Благополуччя 
дітей» 

Bread for the World – 
Protestant Development Service 
та за експертної підтримки 
громадської організації 
«Гуманітарний проєкт» 

Петрович В. С., 
Остапйовський О. І. 

7 Проєкт «Впровадження 
програми з попередження 
торгівлі людьми в інститутах 
післядипломної педагогічної 
освіти»  

Український 
фонд 
«Благополуччя 
дітей» 

Представництво Міжнародної 
організації з міграції (МОМ)  
в Україні за фінансової 
підтримки Міністерства 
міжнародних справ Канади  
та підтримки МОН України 

Остапйовський О. І., 
Турчина Л. І., 
Казмірчук Н. М. 

Здійснюється координація та реалізація освітніх усеукраїнських проєктів 

(«Сприяння освіті»; «Я  – дослідник»,Науково-педагогічний проєкт «Інтелект України», 

«Соціальна програма Андрія Покровського «МИ#SVIDOMI», Проєкт Українського фонду 

«Благополуччя дітей» – Програма «15», впровадження програми виховної роботи з 

учнями з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція») та регіональних («STEM-освіта педагога в умовах 

інноваційного освітнього середовища», «Професійний розвиток педагогів в умовах 

децентралізації управління освітою»). 

Щорічно Волинським ІППО ініціюється та проводяться масові наукові, навчально-

методичні заходи щодо формування інноваційного освітнього середовища, 

інноваційної компетентності педагогів, менеджменту впровадження інновацій. 

З активним розвитком інтернет-технологій можливості розширюються межі і 

апробовується новий формат взаємодії із закладами, вибудовується нова 

інфраструктури підтримки інноваційної діяльності вчителів. 

Інститутом активно проводиться робота з формування середовища для відкритої  

освіти,    створення      єдиного      інформаціи ного      простору,      підготовки      педагогів  
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до використання ІК технологіи  в освітньому процесі. Звичаи но, це зумовлює вирішення 
низки нагальних практичних завдань, які передбачає інформатизація освіти: 

– формування освітньо-інформаційного середовища закладу післядипломної освіти,

яке ґрунтується на об’єднанні багатоцільових інформаційно-комунікаційних систем; 

– активізація використання наявних і створення нових освітніх ресурсів;

– оновлення змістового ресурсу (навчальних планів, посібників, методичних

розробок та ін.); 

– розвиток інформаційних мереж та технологій, що використовуються в

післядипломній освіті (хмарні технології, технологій дистанційного навчання, 

соціальні мережі, віртуальні спільноти тощо); 

– побудова ефективної системи управління освітнім процесом за різними формами

в системі післядипломної педагогічної освіти; 

– підготовка управлінських і педагогічних кадрів до користування ІКТ, Інтернет-

ресурсом та інше. 

В умовах карантину Волинським ІППО зроблено акцент на інформаційному 

компоненті з використанням офіційного сайту Інституту, а саме через створення 

Віртуального освітнього центру: https://sites.google.com/vippo.org.ua/virtual. Візія його 

полягає у здійсненні науково-методичного супроводу освітнього процесу в закладах 

освіти Волинської області в умовах карантину; сприянні ретрансляції рекомендацій 

МОН України, центральних органів влади щодо організації діяльності закладів 

дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти; забезпеченні 

професійного та особистісного розвитоку педагогічних і керівних кадрів із 

використанням технологій дистанційної освіти. 

Отже, післядипломна педагогічна освіта має потужні можливості для здійснення 

вагомого внеску в інноваційний розвиток регіональної освіти, формуванні готовності 

педагогів до інноваційної діяльності.  

На сьогодні Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти працює над 

тим, щоб стати повноцінним центром інноваційної інфраструктури регіональної 

освіти: зокрема ми робимо акцент на наступних завданнях: 

– розробка і підтримання інноваційних ідей, проєктів;

– забезпечення експертної діяльності;

– розвиток інформаційних систем;

– створення відкритого освітнього середовища для інноваційної діяльності;

– приведення інноваційної діяльності до діючих вітчизняних та  міжнародних норм;

– співпраця з міжнародними організаціями та установами.
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ  

В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
 

ВІТЮК Валентина Василівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної  

та навчальної діяльності (Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти) 

 

Сучасний етап реформування освітньої галузі зумовлює необхідність зміни змісту й 

структури організаційно-методичного забезпечення, пошуку інноваційних підходів, 

активних форм і методів навчання, спрямованих на формування творчої особистості 

фахівця з високим рівнем розвитку компетентності в умовах неперервної освіти. 

Реформування освіти передбачає розвиток інноваційних перетворень у різних 

сферах життєдіяльності людини, набуття компетентностей особистістю задля 

підвищення конкурентноздатності, інтеграції у світовий освітній простір. Усе це 

актуалізує пошук ефективних шляхів професійного розвитку педагогів в умовах 

інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти. 

Перспективним напрямом підвищення ефективності професійної підготовки 

фахівців є андрагогічний підхід, сутність якого полягає у стимулюванні, навчанні, 

вихованні та самовдосконаленні дорослої людини у процесі професійної підготовки, 

врахуванні принципів, форм і методів навчання, соціального й індивідуального досвіду.  

Вирішення цих питань стало особливо актуальним, коли розповсюдилася 

концепція, згідно з якою людина повинна розвиватися впродовж усього життя. Освіта 

дорослих як невід’ємна частина життєвої активності почала набувати особливого 

значення. Без постійного навчання, професійного розвитку педагог не зможе 

працювати з дітьми відповідно до вимог сьогодення. Кінцева мета підвищення 

кваліфікації педагогів – професійний розвиток учителів, підвищення ефективності їх 

роботи. Вона досягається шляхом ефективного управління, відповідної мотивації, 

впровадження в роботу досягнень сучасної науки і практики.  

Виходячи із цього, неперервна освіта передбачає:  

1. Набуття людиною необхідних компетенцій (знань, умінь, (навичок), якостей 

(установок, цінностей) з мірою виникнення потреби в них. 

2. Розподіл етапів здобуття освіти на фази – базова (дипломна освіта) та 

післядипломна освіта (короткотермінове навчання, підвищення кваліфікації тощо). 

3. Зростаючу роль післядипломної освіти. 

4. Більш раціональну послідовність спілкування навчання і трудової діяльності. 

5. Безперервність вище означеної послідовності впродовж життя [4, с. 14]. 

Педагог є головною дійовою особою будь-яких освітянських перетворень, які 

вимагають від нього переорієнтації його діяльності на нові педагогічні цінності. 

Важливе місце в освітньому процесі навчального закладу належить саме особистості 

педагога, його комунікативним умінням, здатності встановлювати діалог з учнями, 

розуміти й адекватно сприймати світ іншого – не підлеглого, а рівноправного партнера, 

колеги в складному мистецтві навчання. Мета професійного розвитку – підготовка і 

підтримка педагогів для того, щоб допомогти учням досягти високих стандартів 

навчання і розвитку, ефективність якого залежить від інноваційного управління у 

закладі освіти. 
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У моделі професійного розвитку педагог характеризується здатністю вийти за межі 

безперервної щоденної педагогічної практики та побачити свою професійну діяльність 

у цілому. Цей прорив дозволяє вчителю стати повноцінним автором, господарем свого 

теперішнього і майбутнього, внутрішньо приймати, усвідомлювати й оцінювати 

труднощі та протиріччя педагогічного процесу, самостійно і конструктивно 

вирішувати їх відповідно до своїх ціннісних орієнтацій, розглядати труднощі як стимул 

подальшого розвитку, як переборення власних обмежень. Усвідомлення педагогом 

своїх потенційних можливостей, перспективи особистості й професійного росту 

спонукають до постійного експериментування, який розуміється як пошук, творчість, 

можливість вибору. Вирішальним елементом даної ситуації професійного розвитку 

вчителя є можливість і необхідність робити вибір, отже відчувати свою свободу з однієї 

сторони і відповідальність за все, що відбувається і відбуватиметься, – з іншої. 

Професійний розвиток пов’язаний з особистим розвитком людини і є одним із його 

елементів. Його можна описати в трьох категоріях: 

– розвиток як кількісне збільшення певних властивостей (наприклад, здобуття 

нових знань та вмінь); 

– розвиток як досягнення стандартів (існує бажаний кінцевий стан, на який 

спрямовується процес змін); 

– розвиток як спрямованість на якісні зміни (процес змін проходить від «гіршого» 

до «кращого» стану, наприклад, збільшення ефективності діяльності, краща 

організація роботи) [9, с. 32]. 

В інститутах післядипломної педагогічної освіти процес підвищення кваліфікації 

педагогів спрямовано на розширення інтелектуальної обізнаності, оновлення і суттєве 

доповнення отриманих психолого-педагогічних знань, вивчення нових технологій 

організації педагогічного процесу, узагальнення і впровадження перспективного 

педагогічного досвіду.  

Умовами професійного розвитку педагогів у процесі підвищення кваліфікації є: 

– діагностика професійної компетентності педагогів; 

– забезпечення диференційованого підходу до підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

– впровадження інноваційних технологій навчання; 

– оновлення змісту освітніх програм; 

– впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі; 

– забезпечення практичної спрямованості курсів підвищення кваліфікації; 

– залучення педагогів-новаторів до навчального процесу; 

– організація зворотнього зв’язку [2, с. 5]. 

Розвиток особистості фахівця відбувається в умовах постійного перетворення, яке 

передбачає внутрішню активність, що дозволяє вийти за межі встановлених стандартів 

особистої та суспільної необхідності, реалізувати своє розуміння змісту, призначення 

власної діяльності. 

В умовах розбудови Нової української школи ефективне управління як засіб 

забезпечення спільної діяльності педагогічного колективу можливе на основі 

постійного вдосконалення, наповнення новим змістом традиційних компетентностей 

директора школи та, поряд з цим, розуміння, сприйняття та здобуття нових 

компетенцій. Серед них у переліку навичок, необхідних для лідера нової генерації, 
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експертна спільнота на міжнародному форумі в Давосі (2016 р.), назвала емоційний 

інтелект [5, с. 21]. 

Дослідження Гарвардського університету свідчать, що успішність управлінської 

діяльності керівників лише на 15 % визначається технічними навичками, знаннями, 

інтелектуальними здібностями, а на 85 % – емоційною компетентністю [3, с. 106].  

В Концепції Нової української школи запропоновано напрями змін, які спрямовані 

на новий зміст, орієнтований на формування ключових компетентностей для життя; 

педагогіку партнерства, що ґрунтується на відносинах взаємоповаги між всіма 

учасниками освітнього процесу; умотивованого вчителя, який має необхідні 

кваліфікації та стимули, щоби стати лідером змін; орієнтацію на неповторність 

особистості й індивідуальний підхід до задоволення потреб кожного(ї) учня(ениці); 

виховання на цінностях як інтегральної складової освітнього процесу; зміну структури 

середньої школи задля розширення доступу дітей шкільного віку до якісної освіти, а 

також підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, що спрямовуються 

на освіту; автономію школи, що утверджується пліч-о-пліч з моніторингом якості 

освітніх послуг, що надаються кожним закладом освіти; обсяги фінансування, достатні 

для забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім учням, незалежно від їхнього 

місця проживання; створення сучасного освітнього середовища, що стимулюватиме 

вивільненню креативного потенціалу як учнів, так і педагогів [6]. 

Виходячи із цього, викликами для сучасних педагогів є постійне ускладнення змісту 

освіти, гарантування високого рівня освітніх стандартів; ускладнення проблем виховання; 

безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання й виховання; розв’язання 

складних професійно-педагогічних проблем, які вимагають інтеграції знань, практичних 

умінь і навичок; робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає 

раціональне використання інформаційних технологій в освітньому процесі. 

В умовах реалізації Концепції «Нової української школи» важливого значення 

набуває інноваційна діяльність закладів освіти, яка характеризується системним 

експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій в освітньому процесі. 

Сьогодні необхідно навчити людину системно, послідовно та оперативно опановувати 

нові знання, інформацію, тобто забезпечити освіту впродовж життя, яка повинна стати 

способом і стилем суспільно-індивідуального буття людини в інформаційному 

суспільстві. Ключовим питанням поліпшення якості освіти є впровадження 

ефективних змін у навчальних закладах, реалізувати які може лише компетентний 

педагог, який готовий до впровадження нового, прагне постійного вдосконалюватися, 

працює над власним професійним розвитком. 

Ефективність функціонування системи освіти значною мірою залежить від 

кваліфікованих педагогічних кадрів. А одним з найважливіших стратегічних завдань на 

сьогоднішньому етапі модернізації освіти України є забезпечення якості підготовки 

спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання цього завдання можливе 

за умови зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій 

навчання дорослої людини. 
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НОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  
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кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчальної роботи 

 (Луцький педагогічний коледж) 

 

Створення оптимальних умов для успішного здійснення освітнього процесу, 

отримання студентами якісних освітніх послуг – ключове завдання колективу 

Луцького педагогічного коледжув умовах карантину [8]. 

Вимушений онлайн-режим змусив перейти на дистанційне навчання, однак 

викладачі та здобувачі освіти продемонстрували готовність продовжувати свою 

роботу. Починаючи з окремих повідомлень у вайбер-групах і месенджерах та 

закінчуючи онлайн-заняттями в реальному та віддаленому режимах на платформах 

Zoom, Webex, Google Classroom, Hangout, увесь педагогічний колектив продемонстрував 

готовність до будь-якого виду дистанційних робіт. 

Ефективність віддаленого навчання покаже час, але наразі констатуємо той факт, 

що здобувачі освіти розуміють усю складність нинішньої ситуації, тому ретельно й 

відповідально готуються до занять, дистанційно опановують не завжди легкий 

матеріал і беруть активну участь в онлайн-лекціях.Студенти не тільки виконують 

рекомендовані тести й завдання на інтернет-платформах, а й дистанційно беруть 

участь у конкурсах, створюють власні онлайн-кабінети, обговорюють актуальні освітні 

питання, активно готуються до ЗНО та захисту курсових робіт [8]. 

Педагогічний та студентський колектив Луцького педагогічного коледжу в умовах 

карантину працює згідно з графіком освітнього процесу,  плану роботи закладу та всіх 

його структурних підрозділів. Освітній процес відбувається на різноманітних 

інформаційних платформах в онлайн-режимі для студентів як стаціонару, так і заочної 

форми навчання [4]. Уся запланована робота проводиться вчасно й у повному обсязі. 

Цьому, зокрема, сприяють дистанційні адміністративні й науково-методичні наради 

http://mon.gov.ua/2016/12/05/konczepcziya.pdf
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про особливості організації освітнього процесу, що мають на меті підвищення якості 

надання освітніх послуг в умовах карантину 

Відповідно до Плану роботи коледжу 15 квітня 2020 року була проведена 

педагогічна рада «Громадянська спрямованість виховної роботи як важливий 

компонент освітнього процесу в сучасному закладі вищої освіти». Викладачі та 

студенти коледжу долучились до обговорення теми з власними пропозиціями. 

Директор Петро Бойчук наголосив, що найкращим проявом громадянської позиції в 

сучасних умовах є турбота один про одного, взаємна підтримка, ефективна дистанційна 

робота студентів та викладачів у домашніх умовах, самоізоляція з метою збереження 

життя та здоров’я як найважливішої суспільної цінності. Педагогічна рада коледжу 

також виявила активну громадянську позицію щодо волинських лікарів, які борються 

із COVID19, та прийняла одноголосне рішення перерахувати Волинській обласній 

інфекційній лікарні одноденний заробіток кожного працівника коледжу [2]. 

Онлайн-засідання Вченої ради у Луцькому педагогічному коледжі, яке відбулось 

22 квітня 2020 року, малона меті забезпечення якості, ритму роботи закладу освіти та 

вирішення всіх актуальних питань [9]. 

5 травня 2020 року в коледжі пройшло дистанційне обговорення проблемних 

питань акредитації освітніх програм. Під час зустрічі порушили низку тем, зокрема, що 

впливає на освітню програму, як удосконалити освітній контент, які особливості 

процесів акредитації; говорили про якість навчання і викладання, про систему 

внутрішнього забезпечення якості освіти та критерії якості роботи викладача, про 

наявність у закладі вищої освіти політики, стандартів і процедур дотримання 

академічної доброчесності та ін. [11]. 

Педагогічна рада у форматі онлайн, присвячена допуску студентів до літньої 

заліково-екзаменаційної сесії, засвідчила, що в цілому студенти виконали навчальне 

навантаження в повному обсязі, а викладачі об’єктивно оцінили їхню роботу. Відомості 

успішності розміщуються на Google-диску, що дало змогу оперативно комунікувати 

всім учасникам освітнього процесу. Директор коледжу окреслив перспективи 

закінчення навчального року, зокрема наголосив на дистанційному форматі як 

екзаменаційної сесії, так і атестації здобувачів вищої освіти, звернув увагу на початок 

підготовки до нового нелегкого навчального року та висловив сподівання невдовзі 

таки повернутися до звичного живого спілкування. Саме воно, за переконаннями і 

студентів, і викладачів, таке важливе й необхідне, незважаючи на будь-які новітні 

інформаційні технології [1]. 

Постійно в онлайн-режимі відбуваються засідання кафедр та циклових комісій. 

Налагоджена комунікація між викладачами, обговорення робочих питань, обмін 

інформацією дозволяють ефективно працювати та якісно виконувати поставлені 

завдання. 

Карантин уніс свої корективи й в організацію та проведення науково-практичних 

заходів. 4 квітня 2020 року працівниками заочного відділення у співпраці з Радою 

молодих науковців коледжу було організовано інтернет-конференцію «Вектор пошуку 

в сучасному освітньому просторі». Запропонована форма проведення конференції 

реалізована в межах коледжу вперше. У конференції взяло участь понад 100 учасників, 

серед яких викладачі та студенти з різних закладів вищої освіти України.  
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У травні 2020 року було організовано IV Всеукраїнську науково-практичну 

інтернет-конференцію з міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях 

соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика»та VІІ міжвузівський науково-

практичний семінар «Ґендерні студії». Усі напрацювання цих наукових заходів 

представлено в однойменних збірниках на сайті коледжу. 

Надзвичайно плідним цьогоріч виявився науковий вікенд у Луцькому педагогічному 

коледжі, адже саме 16 травня, в День науки, розпочалися захисти курсових робіт 

студентів випускних груп. Юні науковці ділилися результатами наукових напрацювань в 

дистанційному форматі на онлайн-платформах. Важливо, що чимало курсових робіт були 

присвячені сучасним освітнім тенденціям, тому і студенти, і їхні наукові керівники мали 

можливість не лише почути про переваги мобільних технологій, а й оцінити їхню 

ефективність. У своїх дослідженнях здобувачі освіти продемонстрували розуміння всіх 

принципів Нової української школи і вміння застосовувати їх на уроках у початкових 

класах, адже більшість наукових робіт ґрунтувалися на педагогічному експерименті, 

проведеному під час переддипломної практики. Зазначимо також, що студенти 

дотримувалися правил академічної доброчесності та продемонстрували високий рівень 

опрацювання наукової літератури [6]. 

21 травня 2020 року Рада молодих науковців Луцького педагогічного коледжу спільно 

з юними пошукачами педагогічного гуртка «Дидаскал» та студентського товариства 

«Академія» провели науково-практичний семінар «Українське наукознавство: персоналії, 

ідеї та погляди». Найбільше виступів стосувалися саме постатей педагогів-науковців – 

Костянтина Ушинського, Василя Сухомлинського, Софії Русової, Наталії Лубенець. Це й не 

дивно, адже їхня творчість для студентів педагогічного коледжу – майбутніх учителів і 

вихователів – слугує взірцем і допомогою [10]. 

Для оптимальної організації практичної підготовки студентів із використанням 

технологій дистанційного навчання внесено зміни в окремі робочі навчальні програми – 

адаптовано зміст практик до можливостей навчання в онлайн-режимі, оновлено 

критерії оцінювання. Так, для організації педагогічної практики «Підготовка до роботи 

в літній період», практики з основ природознавства і краєзнавства викладачами 

коледжу створено комплекси дидактичних матеріалів на допомогу студентові-

практиканту, систематизовано відеозаписи показових занять і заходів, оцифровано 

власні методичні розробки. Доступ студентів до текстових та аудіофайлів, фото, 

картинок, відео здійснюється шляхом використання хмарних технологій.  

Пробна педагогічна практика, практика з позанавчальної та позашкільної виховної 

роботи передбачала проведення згідно з графіком в онлайн-режимі консультацій для 

підготовки студентами конспектів уроків (занять) відповідно до календарно-

тематичних планів учителів, вихователів базових закладів освіти; демонстрування 

фрагментів навчальних та виховних занять за допомогою платформ для відео 

конференцій Zoom, Skype; детальний аналіз, оцінювання конспектів та дидактичних 

матеріалів, розроблених здобувачами освіти,  шляхом застосування веб-сервісу Google 

Classroom, листування через електронну пошту, Viber. 

Організація навчально-виробничої роботи в дистанційному режимі вимагає від 

учасників освітнього процесу своєчасного інформування про онлайн-зустрічі, 

налагодження контактів для термінового збору даних, взаємоузгодження окремих 

кроків у проведенні організаційних заходів. З цією метою створено групи і спільноти 
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у мобільному додатку Viber для керівників та старост з практики кожної спеціальності. 

Для зберігання та файлового обміну інформацією між методистами практики 

використовуються віртуальні сховища. Google Форми дозволяють створювати графіки 

та орієнтовне планування змісту проведення практики спільно з керівниками 

структурних підрозділів коледжу. На Google Диску розташовані відомості оцінювання 

результатів практичної підготовки студентів, до яких надано доступ методистам для 

виставлення балів. 

З 25 по 31 травня 2020 року в дистанційному режимі проведено перший етап 

літньої педагогічної практики «Підготовка до роботи в закладі оздоровлення та 

відпочинку». Майбутні педагоги ознайомилися з різними формами організації 

спортивних, розважальних, пізнавальних заходів у закладах оздоровлення і 

відпочинку. Особливе значення приділялось розучуванню масовок, рухливих ігор, 

табірних пісень, танців. Студенти освітньо-професійної програми «Фізична культура і 

спорт» опанували правила поведінки на воді та пройшли майстер-клас щодо надання 

першої домедичної допомоги. Майбутні вихователі отримали детальну інструкцію 

щодо проходження літньої практики у формі веб-квесту [12]. 

Дистанційний формат роботи Луцького педагогічного коледжу в сучасних умовах 

стимулює викладачів та студентів удосконалюватись у цифрових навичках,  активно 

комунікувати та якісно виконувати свої трудові функції. 

Отже, нові форми організації дистанційного освітнього процесу в Луцькому 

педагогічному коледжі засвідчили, що: 

– якість онлайн-навчання відображає рівень освітнього закладу; 

– ефективність освітнього процесу безпосередньозалежить від сумлінності 

викладачів і студентів; 

– віддалене навчання змушує викладачів переглядати звичні методи і 

використовувати нові форми роботи; 

– елементи дистанційного навчання, які раніше частково використовувалися в 

роботі зі студентами заочного відділення, стануть у Луцькому педагогічному коледжі 

звичною практикою для різних форм навчання; 

– педагогічний колективколеджу подолав психологічний бар’єр використання 

дистанційних засобів зв’язку; 

– елементи дистанційного навчання інтенсифікують освітній процес, проте не 

замінять очної форми навчання. 
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АДАПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ОНЛАЙН-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

 

ТУРЧИНА Лариса Іванівна, 

старший викладач кафедри педагогіки і психології 

 (Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти) 

 

Сучасний світ – це мегасуспільство, яке постійно трансформується, втрачає 

попередні властивості, стає більш динамічним, хаотичним, віртуальним, стрімким та 

індивідуалізованим, вимагає від людини перегляду системи власних установок та 

світогляду, компетентностей та особистісних якостей, відмови від старих і пошуку 

нових каналів комунікації, тощо. Філософи визначили завдання людини ХХІ століття – 

навчитися жити в ситуації невизначеності. Психологи стверджують, що толерантність 

до невизначеності стає основою стресостійкості й забезпечує успішну адаптацію 

особистості в мінливому сьогоденні.  

Постійна модернізація всіх сфер суспільства призводить не тільки до позитивних, 

але й негативних змін, що впливають у цілому на буття людини сучасного світу. 

Пандемія Сovid-19 яскраво продемонструвала негативні наслідки глобалізації 

сучасного світу, руйнування усталених систем функціонування усіх сфер життя 

людства. Освіта, яка лежить в основі функціонування інших систем життєдіяльності 

суспільства, у часи пандемії пережила значні потрясіння.  

Одним із основних завдань освіти ХХІ століття є формування у молоді навиків, 

можливостей і здібностей прилаштовуватися до сучасного світу – адаптованості. 

Проблемою адаптації займалися біологи, соціологи, психологи, медики, педагоги… 

Кожен із представників цих царин мав свій погляд на цей феномен. Так як пандемія 

кардинально змінила умови буття людини, то традиційне навчання стало неможливим. 

Заклади освіти, педагоги, учні і батьки вимушені були швидко адаптуватися до нових 

умов. Дистанційне навчання, онлайн-навчання – моментально стали реальністю ЗЗСО. 

Не всі учасники освітнього простору безпроблемно адаптувалися до нових умов. Тому 

нам важливо зрозуміти сутність адаптації до онлайн-простру, виявити фактори, що 

впливають на її успішність, та особливості адаптації залежно від віку, особистих 

якостей, статі, тощо. Проаналізувавши різноманітні підходи до адаптації, ми вважаємо, 

що адаптація в онлайн-просторі – це процес взаємодії особистості з онлайн-простором і 

в онлайн-просторі, при якому особистість повинна враховувати як власні особливості, 

так і специфіку цього виду простору, інших учасників, які включені в нього, й активно 
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впливати на них заради забезпечення задоволення своїх основних потреб та реалізації 

значимих цілей на основі загальнолюдських цінностей 

Проаналізувавши фактори, що впливають на ефективність адаптації в онлайн-

просторі ми об’єднали їх у дві групи: об’єктивні і суб’єктивні. 

До об’єктивних чинників ми віднесли: 

– соціально-економічні та соціально-психологічні фактори (соц-екон. ситуація в 

державі, статус освіти, наявність соціально-психологічної підтримки); 

– робоче середовище (особливості організаційної структури, особливості 

організаційних процесів, особливості управління організацією, організаційний клімат); 

– зміст праці (рольовий баланс, обсяг роботи, особисті прагнення, особливості 

стосунків з керівництвом, з колегами, з дітьми та батьками, особливості роботи 

педагога); 

– економічні (наявність у школі достатнього технічного забезпечення 

дистанційного навчання; комп’ютерів, Інтернет-мережі, спеціалістів з IT-технологій);  

– методичні (систематична робота методичних осередків з педагогами і, 

відповідно, педагогів з учнями по ознайомленню з платформами дистанційного 

навчання, порівняння їх можливостей і ефективності, вибір і домовленість про ті 

ресурси, які будуть використовуватися, для яких видів діяльності; аналіз форм, 

методів, прийомів… навчання більш доречних для дистанційної освіти);  

– організаційні (забезпечення продуманої і ефективної системи взаємодій, 

консультацій, різного рівня підтримки педагогів, і, відповідно, вчителями учнів і 

батьків у оволодінні дистанційними формами навчання). 

До суб’єктивних факторів, що впливають на успішність адаптації ми віднесли: 

– стан здоров’я – фізичного, психічного, духовного…; 

– особливості ВНД – сила нервових процесів, їх урівноваженість, лабільність… ; 

– особистісні якості – тривожність, нейротизм, емоційна реактивність, 

витривалість, негативна ефективність, самоповага, самоефективність, локус контролю, 

толерантність до невизначеності, поведінкові патерни А чи Б, стратегії подолання  

(копінгу),  гендерні особливості, тощо; 

– рівень професіоналізму особистості – професійна спрямованість (ціннісні 

орієнтації, мотиви, погляди, переконання, установки, ідеали (критерії професіоналізму  

на які орієнтується особистість); професійні компетентності (в тому числі 

комп’юторні – вільне володіння  і здатність знайти найбільш ефективні і відповідні 

форми підвищення кваліфікації та оволодіння компетентностями з IКТ: навички 

опрацювання інформації (інформаційна); навички роботи з технічними пристроями…); 

професійна пластичність, яка дозволяє вчителю легко відмовитися від невідповідних 

ситуації і задачі, способів поведінки, прийомів мислення і емоційного реагування та 

напрацьовувати або приймати нові, оригінальні підходи до вирішення проблемних 

ситуацій при незмінних життєвих принципах і моральних основах життєдіяльності.  

Ситуація з пандемією застала зненацька не тільки держави, які переживали кризу 

політичної, економічної, соціальної систем, як то Україна, але і стабільні успішні країни. 

Підсумки перших місяців карантину та прогнози від засновника PISA Андреаса 

Шляйхера: «…криза, спричинена Covid-19, застала всі освітні системи світу неготовими 

скористатися можливостями цифрового навчання. За даними PISA, лише дві третини 

15-річних школярів у розвинених країнах ходять до шкіл з належними технологічними 
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можливостями. І навіть у таких просунутих країнах, як Японія, лише 40 % 15-річних 

учнів навчаються у школах з достатнім програмним забезпеченням для такого 

навчання. Менш ніж половина 15-річних підлітків ходять до шкіл, що мають 

платформи для онлайн-навчання, і лише дві третини директорів шкіл вважають, що 

їхні педагоги володіють технічними навичками для інтеграції цифрових технологій у 

навчальний процес». 

З цього приводу інформативним є і дослідження ЮНІСЕФ готовності українських 

освітніх закладів до дистанційного навчання. Дані за березень-квітень свідчать про те, 

що 37 % населення України не користується Інтернетом, 25 % міських жителів і 44 % 

сільських не мають комп’ютера. До умов, які опосередковано впливають на можливість 

здійснення онлайн-навчання, можна віднести: кожна десята міська дитина живе з 

родиною на площі менше 5 кв. м. на особу, 81 % у сільських домогосподарств і 33 % 

міських не мають доступу до гарячої води.  

Потрібно відмітити, що ЮНІСЕФ не тільки констатувала труднощі в організації 

онлайн-навчання, але і розробила ряд посібників щодо їх вирішення. «Розбудова 

стійких освітніх систем після пандемії COVID-19: міркування для директивних органів у 

галузі освіти на національному, місцевому та шкільному рівнях» має на меті надання 

підтримки урядам, співробітникам міністерств і представникам інших національних 

директивних органів у галузі освіти, місцевим органам влади та школам у плануванні 

відновлення та нормалізації освітнього процесу після його порушення та припинення 

роботи шкіл навесні 2020 року. Міркування спираються на тверде переконання, що 

стійкість освітніх систем у Європі та Центральній Азії сприятиме зменшенню впливу 

пандемії COVID-19 на навчання, забезпечить більшу готовність до майбутніх кризових 

ситуацій та суттєво допомагатиме покращенню всеохоплюючої якісної освіти для всіх 

дівчат і хлопців у регіоні. У документі констатують, що «Школи — це місце не лише для 

здобуття знань, а й для соціально-емоційного навчання, соціальної взаємодії та 

соціальної підтримки. Тож припинення роботи шкіл призвело не лише до порушення 

освітнього процесу, а й до зникнення доступу дітей до шкільного харчування, 

підтримки їхнього благополуччя та перенаправлення до основних служб охорони 

здоров’я та соціальних служб». 

Для сприяння підвищенню стійкості освітніх систем – систем, які є більш гнучкими, 

забезпечують навчання ВСІХ дітей із використанням різноманітних методик і 

технологій та мають більше можливостей для подолання потенційних криз –

представникам систем освіти необхідно аналізувати, планувати, реалізовувати, 

переглядати та дотримуватися стратегій у чотирьох важливих і взаємопов’язаних 

сферах: 

1) доступ до освіти; 2) якісна та всеохопна освіта; 3) благополуччя (охорона 

психічного здоров’я та психосоціальна підтримка); 4) безпека шкіл. 

У документі розрізняються і дається визначення дистанційному навчанню, он-лайн 

навчанню та змішаному. Розуміння педагогами, учнями і батьками специфіки цих форм – 

крок до вибору найадекватніших ситуації та успішній адаптації до змінених умов. 

Термін «дистанційне навчання» («дистанційна освіта») використано для 

позначення освіти, яка забезпечується на певній відстані, без регулярного особистого 

контакту з учителем в аудиторії. Дистанційна освіта, яка відбувається у формі 
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кореспондентського навчання, включає в себе навчання за допомогою друкованих 

матеріалів, які видаються учням, радіо- або телевізійних програм та інтернету. 

Під терміном «онлайн-навчання» зазвичай розуміють освіту, яку здобувають через 

інтернет. Онлайн-навчання може бути включене до програм дистанційної освіти, а 

також доповнювати традиційне викладання (комбіноване (змішане) навчання). Учні 

можуть навчатися в режимі онлайн, перебуваючи вдома або в аудиторії з однолітками. 

Онлайн-навчання відбувається у різноманітних форматах, які часто поєднують у 

собі інтернет-технології та освітні технології, використовувані в режимі офлайн. 

«Комбіноване (змішане) навчання» передбачає поєднання кількох методів, таких як 

особисте викладання та навчання, використання освітніх технологій, взаємодія учнів 

та онлайн-навчання. У такому випадку використання освітніх технологій та онлайн-

навчання є однією із стратегій викладання, покликаних надати підтримку учням у 

досягненні їхніх цілей навчання. Комбіноване (змішане) навчання також може 

включати в себе дистанційне навчання. 

Уважаємо необхідним зупинитися на розрізненні онлайн і офлайн-навчань. 

У загальних рисах онлайн передбачає підключення до інтернету, а офлан відключення 

від нього. Проте є безліч різноманітних особливостей. 

Для аналізу об’єктивних факторів впливу на адаптацію до онлайн-простору мають 

дані найновішого опитування серед 1500 вчителів та освітян із 57 країн OECD які 

свідчать, що 45 % учнів мали доступ до дистанційного навчання: у них були гаджети, 

батьки, які їх підтримували, достатньо знань та мотивації., а у 9 із 10 випадків саме 

вчителі були рушієм того, щоб навчання на карантині продовжувалося за допомогою 

цифрових технологій. Звісно, країни залучали в цей процес теле- і радіоуроки, але саме 

вчителі були провідниками того, щоб дистанційна освіта працювала. 

Хто підтримував самих вчителів? Більшість педагогів відповіли, що мали доступ 

до цифрових технологій і тренінгів з використання онлайн-інструментів для 

дистанційного навчання. Проте, на жаль, тільки половина вчителів відчували 

залученість і контакт з учнями. Іншими словами, кожен другий педагог почувався 

самотнім, покинутим у цьому вирі викликів.  

25 % вчителів відповіли, що не отримали жодної допомоги чи підтримки від 

адміністрації школи — вони були залишені цілковито сам на сам із карантином і 

дистанційним навчанням.  

80 % опитаних сказали, що всі учасники процесу зробили все можливе для того, 

щоб навчання тривало. Ці дані опитування мене найбільше надихають, адже і вчителі, і 

батьки, і директори шкіл, і експерти — усі допомагали створити цей новий формат 

навчання під час кризи. Це була справжня командна робота багатьох людей.  

3/4 опитаних, включно з учителями, вважають, що дистанційне навчання було 

добре сплановане й виконане. І менш як 5 % респондентів відповіли, що онлайн-

навчання було хаотичним. 

Варто зупинитися на досліджені стану реалізації дистанційного навчання в Україні 

(березень – квітень 2020 року), яке проводилося командою Центру інноваційної освіти 

«Про.Світ». Гіпотеза полягала в тому, що у випадку якісно та системно вбудованої 

культури взаємодії, школи швидше та ефективніше змогли перейти до віддаленої 

роботи. У випадку, коли шкільним командам не вдалось напрацювати спільний план 

дій та налагодити системні комунікації – дистанційне навчання, вірогідніше за все, 
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впроваджується хаотично, потребує значно більших витрат часу та ресурсів і залежить 

від окремого вчителя. 

Для перевірки гіпотези автори задали ряд питань, які фокусуються на культурі 

взаємодії та комунікації всередині команди: 

1. Чим керуєтеся для визначення графіку роботи під час карантину? 

2. Чи проводило керівництво закладу та педколектив спільну нараду для 

напрацювання єдиної моделі здійснення дистанційного навчання? 

3. Як часто вся ваша команда зв’язується для синхронізації своїх дій в умовах 

дистанційного навчання? 

4. Як часто ви отримуєте інформаційні повідомлення від адміністрації закладу, 

щодо ситуації, яка склалася (повідомлення про оновлення законодавства, поради щодо 

ведення плану занять, перелік корисних ресурсів та іншу інформацію, яка може 

оновлюватись у процесі карантину)? 

5. Чи скоординовано ваш індивідуальний план з планами ваших колег? 

6. Чи всі ваші колеги використовують аналогічні програми для проведення уроків? 

Проводилося інтерв’ю і з директорами закладів освіти. Дослідження є у вільному 

доступі в інтернеті – усі бажаючі можуть познайомитися і з методологією, і з 

процедурою проведення, і з результатами. Ми зупинимося тільки на деяких з них.  

Результати опитування свідчать, що відсутність системно побудованої комунікації 

у школі негативно впливає як на вчителів та освітніх управлінців, так і на учнів та їхніх 

батьків. Той факт, що 29 % респондентів не синхронізуються з колегами щодо вибору 

спільних онлайн-платформ для ведення уроків, суттєво навантажує дітей та батьків, 

адже їм доводиться підлаштовуватися під запит кожного окремого вчителя, 

завантажувати додаткові програми та постійно моніторити ситуацію. З іншого боку, 

19 % вчителів спілкуються з батьками щоденно, витрачаючи на це значну частину 

свого робочого часу. 

Комунікація всередині шкільної команди відіграє чималу роль як в подальшій 

комунікації вчителів з учнями та батьками, так і в їх загальній задоволеності умовами 

віддаленої роботи. 

Наприклад, 68 % респондентів, що зідзвонюються чи списуються раз на 2–3 дні в 

груповому чаті, цілком задоволені стратегією дій та комунікацією керівника закладу 

освіти. Ці результати свідчать про те, що українським школам варто працювати над 

організаційною та комунікаційною структурою, налагоджувати внутрішні процеси та 

розподіл обов’язків, що в майбутньому полегшить як і вхід-вихід з карантину, так і 

взаємодію в цілому. Комплексним рішенням даної проблеми може стати навчальна 

програма для директорів щодо організаційної та комунікаційної структури в школі як в 

онлайн-режимі, так і в оффлайн. 

Дослідники наводять приклад і суперечливих даних Так на запитання «Назвіть 

проблеми, що найчастіше виникають в процесі реалізації дистанційного навчання», – 

лише 1 % респондентів стверджують, що не мають жодних проблем в процесі реалізації 

дистанційного навчання. А на запитання «Чи є проведення дистанційного навчання 

складним для респондентів?» – близько 70 % опитаних стверджують, що реалізація 

дистанційного навчання загалом не є складною для них. У той же час дослідження 

показує, що основним каналом комунікацій у школі є Viber, який забирає багато часу і 

не є ефективним. 
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Які протиріччя сучасної освіти загострило онлайн-навчання? 

– декларування рівного доступу до якісної освіти - посилення соціальної нерівності; 

– декларування здоров’я збережувальної освіти – погіршення стану здоров’я 

учасників освітнього процесу і труднощі моніторингу реального стану здоров’я в 

ситуації карантину; 

– проголошені принципи інклюзивної освіти важко реалізувати в онлайн-просторі; 

– проголошена в НУШ співпраця, активна соціалізація, розвиток емоційного 

інтелекту – фізичне, соціальне і психологічної дистанціювання в умовах карантину; 

– дитино центрований, особистісно орієнтований підхід – утруднення врахування 

індивідуальних особливостей дітей в онлайн-навчанні; 

– необхідність створити безпечне освітнє середовище – труднощі у виявлені 

реальних стосунків в родині, запобігти ситуації насилля над дитиною; 

– компетентнісний підхід в освіті важко реалізувати і проаналізувати у 

віртуальному освітньому просторі;  

– звіти освітніх закладів про забезпечення Інтернетом (в Україні 97 %) – в реальності 

технічна підтримка онлайн-освіти лягла на плечі самих педагогів та  родин учнів; 

– напрацьовані етичні засади педагогічної діяльності виявилися недостатніми для 

онлан-освітнього простору; 

– педагоги, які були ефективними в реальному освітньому просторі виявилися не 

такими ефективними в онлайн-освіті і навпаки; 

– декларування МОН розвантаження педагогів – реальне перевантаження в умовах 

онлайн-навчання тих, хто дійсно його реалізовував а не імітував. 

Над чим потрібно працювати: 

– забезпечити виявлення сильних і слабких сторін онлайн-освіти, її впливів на різні 

сфери життя особистості задля нівелювання негативних наслідків; 

– здійснити реальний моніторинг технічного і кадрового забезпечення онайн-

освіти на державному, обласному … рівнях, в ЗЗСО; 

– визначити пріоритети у фінансуванні регіонів, освітніх закладів щодо технічного 

забезпечення онлайн-освіти; 

– на всіх рівнях сприяти залученню високопрофесійних ІТ-технологів в освіту; 

– створити систему ефективної комунікації;  

– забезпечити соціально-психологічну, методичну підтримку професійного 

зростання педагогів в умовах карантину та онлайн-режиму щодо запобігання 

професійному вигоранню, професійним деформаціям; 

– сприяти створенню індивідуальної траєкторії професійного розвитку кожного 

педагога; 

– розробити етичні засади онлайн-освіти в Україні, з врахуванням вікових 

особливостей учасників. 

Таким чином, ми переконалися, що забезпечення успішної адаптації особистості до 

навчання в онлайн-режимі має включати в себе опрацювання проблеми на різних 

рівнях: на міжнародному, державному, регіональному,  організаційному і 

особистісному. Якщо хоч один із цих рівнів не забезпечує вирішення завдань певного 

порядку, то ефективність адаптації погіршується. Звичайно вивчення цього феномена 

продовжуватиметься і це дозволить отримані дані інтегрувати у реальний освітній 

процес. 
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 БАЗОВІ ОРІЄНТИРИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ У ЗЗСО  

 

ЛУЦЮК Анатолій Михайлович, 

кандидат педагогічних наук,доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології  

(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти) 

 

В умовах оновлення вітчизняної освіти, практичної реалізації концепції «Нова 

українська школа» важливе значення має творча педагогічна діяльність, яка дозволяє 

перевірити нові ідеї, підходи,  технології системи шкільної освіти і забезпечити таким 

чином інноваційний розвиток освітньої сфери. 

 На думку вчених, структура управління інноваційною діяльністю у системі 

шкільної освіти є одним з суттєвих об’єктів внутрішкільного управління і потребує 

нових підходів до такої діяльності. 

Структура процесу управління нововведеннями 

 
Саме директор школи створює умови для інноваційної діяльності через 

організаційно-управлінське забезпечення. А це кадрові, фінансові, інформаційні, 

технологічні ресурси; сприятлива соціально-психологічна атмосфера, готовність 

вчителя до інноваційної діяльності, подолання опору змінам.  

Суттєву роль в успішному управлінні нововведеннями відіграють ціль, засоби 

управлінського впливу, функціональний склад, підходи, які визначають характер 
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планування нововведень, їх організацію, керівництво та контроль. При цьому 

плановість, прогнозованість та системність є суттєвими показниками якості 

ефективного управління інноваційною діяльністю. Директор вибирає об’єкти 

управління та здійснює управлінські рішення, які забезпечують ефективну адаптацію 

до несподіваних змін процесів управління, навчання, виховання і розвитку, 

професійного і творчого зростання педагогічних кадрів.  

Зазначимо, що особливу роль в управлінні інноваціями, у тому числі і в організації 

та проведенні педагогічних експериментів, відіграє експертна функція. 

Її структурними компонентами є – постановка мети, прийняття управлінського 

рішення, організація виконання рішень, контроль за виконанням. Ця проблема 

ґрунтовно розкрита в науково-методичному посібнику за редакцією Л. І. Даниленко 

«Оцінювання та відбір педагогічних інновацій» [6].  

Рівень готовності вчителя до інноваційної діяльності вчені розглядають як 

особливий особистісний стан.  Л. М. Ващенко вважає, що  ефективність управлінням 

інноваційними процесами значною мірою залежить від інноваційної суб’єктивності 

педагога, прагнення його до змін, творчості, емоційно-оцінного ставлення до нового [1]. 

Саме тому, директор школи повинен  розглядати  проблему готовності вчителя до 

інноваційної діяльності як одне із першочергових завдань суб’єктів внутрішкільного 

управління. До цього відноситься – мотивація вчителя на пошук нового, розвиток його 

творчого  потенціалу, забезпечення випереджувального навчання педагогічного 

персоналу, стимулювання інноваційної діяльності  морально і матеріально, створення 

системи консультативної допомоги тим, хто займається інноваційною діяльністю і 

забезпечує системні якісні зміни в навчальному закладі. Однак, практика управління 

переконує, що окремі керівники недооцінюють  значення системи підготовки вчителя 

до інноваційної діяльності,– відсутні сприятливі умови для такої  діяльності, підтримка  

ініціатив учителя, особистий приклад директора. 

В управлінні інноваційною діяльністю закладу доцільно використовувати 

проєктно-цільовий підхід, що дає можливість передбачати реалізацію, для прикладу, 

проєкту «Імідж школи», а це і є стратегія сучасних системних змін для ЗЗСО. При цьому 

виникає об’єктивна потреба обирати педагогічні інновації в технологіях навчання, 

впровадження в освітній процес модульно-розвивальної системи. Така організація 

інноваційних процесів повинна бути відображена в концепції розвитку школи і 

перспективному плані. У річному ж плані роботи школи обов’язковим є розділ 

«Управління інноваційними процесами, методичною роботою з педагогічними 

працівниками», де передбачені різні заходи та форми такої робити. Під час 

регулювання та координації інноваційної діяльності суттєве значення має ефективне 

лідерство, і перш за все, в особі директора школи. Саме тоді інноваційна діяльність 

освітнього закладу буде спрямована на формування творчої особистості учня на основі 

зростання професіоналізму вчителя в аспекті застосування інноваційних технологій 

навчання. 

У концепції розвитку школи необхідно визначати пріоритетні напрямки діяльності 

школи через призму інновацій: 

–  Збереження здоров’я дітей. 

–  Формування життєвих компетенцій.  
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– Створення багатовимірного освітнього простору, зорієнтованого на 

індивідуальний розвиток особистості через навчання та виховання.  

–  Забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти.  

–  Виховання національно-свідомих громадян України. 

– Задоволення потреб сім’ї та суспільства щодо повноцінного фізичного, 

психологічного та освітнього розвитку учня. 

–  Підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників шляхом 

впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій.  

–  Впровадження сучасних засобів навчання. 

–  Забезпечення якісної профільної підготовки учнів з урахуванням освітніх потреб, 

кадрових можливостей, матеріальної та навчальної бази школи, соціокультурного і 

виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти. 

–  Впровадження сучасної інформаційної системи навчання, створення та розвиток 

комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних мереж, 

ресурсів і технологій, побудованих на базі засобів сучасної обчислювальної та 

телекомунікаційної техніки.  

–  Забезпечення конкурентоспроможності закладу освіти [4]. 

Ми пропонуємо такі головні критерії готовності вчителя до інноваційної 

діяльності: а) компетентність – професійна, технологічна, інформаційна; б) експертна 

комунікативна культура; в) рефлексія; г) автодидактика; д) креативність; 

е) особистісні  якості – вольові зусилля, наполегливість, здатність до ризику, 

цілеспрямованість. Результати мають бути відображені на педагогічних радах, 

науково-практичних конференціях, семінарах, методичних об’єднаннях, а також у 

громадських органах управління школою – рада школи, піклувальна рада.  

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність управління інноваційною 

діяльністю в закладах загальної середньої освіти залежить від здатності керівника 

глибоко знати як природу управлінської діяльності, так і особливості організації та 

проведення інновацій в освітнє середовище школи. 
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ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ 

 
ПОЛІЩУК Наталія Анатоліївна,  

завідувач науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій   

та координації діяльності РМК (ММК) 

 (Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти) 

 

Світ, в якому ми живемо, змінюється швидше, ніж коли-небудь в історії. Для 

входження в нову епоху потрібна абсолютно інша  парадигма людських здібностей, а, 

значить, й інша система шкільної освіти, яка б була здатною розвивати людський 

потенціал.  

Актуальним викликом сьогодення  постає проблема: як викладати і навчати, як 

вчити і вчитися, що робити задля того, щоб процес навчання був ефективним?  Як 

відомо, існує два шляхи підвищення ефективності освіти – екстенсивний та 

інтенсивний. Екстенсивний передбачає зростання чисельності закладів освіти, 

інтенсивний – підвищення продуктивності праці учнів і вчителів, на основі 

застосування новітніх технологій, засобів і методів навчання. Разом з тим, у процесі 

реалізації ідеї загальності освіти у більшості держав світу екстенсивний шлях розвитку 

школи в основному вичерпав себе. Тому сьогодні на перший план виходить 

інтенсивний шлях. 

Необхідність в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності в сучасних 

умовах розвитку суспільства, культури й освіти визначається низкою обставин: 

– соціально-економічними перетвореннями, які приводять до необхідності 

докорінного оновлення системи освіти, методики і технології організації освітнього 

процесу в закладах освіти. Інноваційна спрямованість діяльності педагогів, що поєднує 

у собі створення, освоєння та випробування педагогічних нововведень, є також 

ефективним засобом оновлення освітньої політики;  

– посиленням гуманітаризації змісту освіти, безперервною зміною обсягу, складу 

навчальних дисциплін;  

– введенням нових навчальних предметів, які потребують постійного пошуку нових 

організаційних форм, технологій навчання;  

– зміною характеру ставлення педагогів до самого факту освоєння і застосування 

педагогічних нововведень, нині інноваційна діяльність в освіті набуває вибіркового, 

дослідницького характеру;  

– входженням закладів освіти у ринкові відносини, створенням недержавних 

закладів освіти, що формують реальну ситуацію їх конкурентоспроможності; 

– пандемія короновірусу, що змусила майже всі країни переглянути освітні 

стратегії. 

Таким чином, ураховуючи чинники, перераховані вище, варто зазначити, що 

застосування інновацій в освіті – це цілком закономірний процес, викликаний 

соціальним запитом та зумовленим необхідністю її вдосконалення та перегляду змісту 

й структури.  
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Проблемі впровадження інновацій в шкільну освіту присвячені праці  І. Д. Беха, 

Л. І. Даниленко, І. М. Дичківської, В. І. Загвязинського, М. В. Кларіна, С. Д. Полякова,  

М. М. Поташника,  В. А. Сластьоніна, А. В. Хуторського, К. В. Шилова, Н. Р. Юсунбекової. 

Інноваційна діяльність учителя розуміється вченими як цілеспрямована педагогічна 

діяльність, заснована на осмисленні власного педагогічного досвіду за допомогою 

порівняння і вивчення, зміни і розвитку освітнього процесу з метою досягнення більш 

високих результатів, отримання нового знання, впровадження якісно іншої 

педагогічної практики. 

Інноваційною педагогічною діяльністю займається багато творчих вчителів, серед 

яких умовно можна виокремити три групи:  

  вчителі-винахідники, які приходять до нового в результаті власних пошуків;  

  вчителі-модернізатори, які вдосконалюють і по-новому використовують 

елементи створених систем задля позитивного результату;  

  вчителі-професіонали, які швидко сприймають і досконало використовують як 

традиційні, так і нові підходи та методи [2]. 

Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе 

відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш 

перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на 

науково-обґрунтовану організацію освітнього процесу з прогностичним спрямуванням, 

має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну 

самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень 

самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії. 

Творчість педагога-новатора проявляється в: 

  ефективному використанні вже створеного досвіду в нових умовах, 

удосконаленні відомого у відповідності з новими завданнями, в освоєнні наукових 

розробок та їх розвитку; 

  гнучкості при використанні запланованого в нестандартних ситуаціях; 

  влучній імпровізації як на основі точних знань і компетентного розрахунку, так і 

на високорозвинутій інтуїції; 

  умінні обґрунтувати як завчасно підготовлені, так і інтуїтивні рішення, в умінні 

фантазувати: бачити ближню, середню та далеку перспективи; 

  умінні продукувати ідею, реалізувати її в конкретних умовах, бачити всі варіанти 

вирішення однієї й тієї ж проблеми, використовувати досвід інших [3].  

У психологічній науці поняття готовності до інноваційної діяльності розглядається 

з двох боків: 1) як інтегральна характеристика особистості, що забезпечує 

взаємозв’язок внутрішнього стану людини із зовнішніми ситуаційними умовами, 

майбутніми завданнями та цілями діяльності; 2) як активний стан концентрації 

можливостей людини, що виявляється залежно від її індивідних, особистісних і 

суб'єктних особливостей та умов діяльності. Цей стан передбачає: послідовне 

усвідомлення цілей, оцінку наявних умов, визначення найбільш вірогідних способів дії, 

прогнозування результату й зусиль, необхідних для його досягнення. Активний стан 

визначає здатність до діяльності (на особистісному рівні); сукупність знань, навичок, 

умінь і компетенцій, що забезпечують продуктивність діяльності (на функціональному 

рівні); передналаштування до діяльності (на психофізіологічному рівні). 
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Готовність до інноваційної діяльності передбачає, що особистість усвідомлює 

практичну значущість різних інновацій у системі освіти не тільки на професійному, а й 

на особистісному рівні. 
Готовність педагога до інноваційної діяльності визначають за такими 

показниками:  

1. Усвідомлення потреби запровадження педагогічних інновацій у власній 

педагогічній практиці.  

2. Інформованість про новітні педагогічні технології, знання новаторських методик 

роботи.  

3. Зорієнтованість на створення власних творчих завдань, методик, налаштованість 

на експериментальну діяльність. 

4. Готовність до подолання труднощів, пов'язаних зі змістом та організацією 

інноваційної діяльності.  

5. Володіння практичними навичками освоєння педагогічних інновацій та 

розроблення нових [1].  

Дослідження Волинського ІППО мали на меті виявити ставлення учасників 

освітнього процесу до основних інновацій у   закладах освіти області. Серед вчителів, 

які брали участь у дослідженні,  педагогічний стаж до 3-х років мають 8 %, від 3 до 10 

років – 13 %, від 11 до 20 років – 22 %, від 21 до 30 років – 34 % та понад 30 років –23 %.  

Дані інтерв’ювання засвідчили, що поняття «інновація», розуміється як «уведення 

нових технологій» – 67 % респондентів, як «впровадження нових методів, форм і 

прийомів у педагогічній діяльності» – 13 %, як «оновлення процесу навчання» – 15 % 

респондентів та 5-ма % респондентів як «процес, що призводить до якісного 

удосконалення нових ідей» (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Розуміння педагогами поняття «інновація» 

 

У свою чергу, поняття «педагог-новатор» респонденти розуміли як «педагог, який 

використовує нові педагогічні технології у власній діяльності» – 98 %, як «людина, яка 

пізнала себе, віднайшла в собі нові ідеї для втілення в життя, щоб довести 

результативність власної діяльності» – 2 %. 
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Якщо говорити про готовність до запровадження нововведень у власній 

професійній діяльності, то 25 % респондентів стверджують, що готові до опанування 

нововведень, 57 % – частково готові; не готові – 10 %,   не визначились – 8 % (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Показники готовності педагогів до запровадження нововведень  

у власній професійній діяльності 

 

Позитивне ставлення до нововведень частіше спостерігається серед педагогічних 

працівників та батьків, які є суб’єктами освіти, тобто у осіб, котрі мають досвід їх 

прийняття і впровадження. Інноваційна діяльність приваблива для педагогів 

бажанням поліпшити результати навчання (70 %) потребою в новизні, подоланні 

рутини (14 %), потребою у самовираженні та самовдосконаленні (16 %) (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Аналіз відповідей респондентів на запитання  

«Чим для Вас приваблива інноваційна діяльність?» 

 

Варто зауважити, що власна ініціатива, бажання підвищувати майстерність є 

умовою для  впровадження нових технологій для 75 % опитаних учителів, для 60 % 

вчителів таким стимулом є курси підвищення кваліфікації, для половини (50 %) – 
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шкільна методична робота, для 24 % – приклад і вплив колег, 7 % обирають самостійну 

роботу (самоосвіту) (рис. 4).  

 
Рисунок 4. Умови участі в інноваційній діяльності 

 

Головною складовою успіху вчителі називають: впевненість у собі (72 %), чітке 

бачення мети (45 %), самостійно поставлену мету, наполегливість (62 %), пошук і 

внесення новизни (36 %), незалежність суджень (44 %), критичність мислення (35 %), 

творчість, креативність (31 %) (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Головна складова успіху інноваційної діяльності 

 

На запитання «Які нові технології Ви могли б застосовувати за сприятливих умов?», 

респонденти відповіли: проєктні технології (48 %), особистісно орієнтоване 

навчання (49 %), інтегроване навчання (33 %),  випереджальне навчання (12 %), 

здоров’язбережувальне навчання (51 %), STEM-освіту (12 %), ІКТ-технології (27 %).  

Опитані педагоги вільно володіють низкою діагностичних методів: опитування (86 %),  

бесіда (65 %), анкетування (42 %), спостереження (51 %), інтерв’ювання (28 %),    

вивчення стану проблеми (31 %), аналіз документів (36 %), аналіз досвіду роботи 

вчителя (32 %), кількісне обробляння результатів дослідження (12 %), педагогічний 

експеримент (13 %).  

75 % 

60 % 

50 % 

24 % 

7 % 

Умови участі в інноваційній діяльності 

самоосвіта 

приклад і вплив колег 

шкільна методична 
робота 

курси підвищення 
кваліфікації 

власна ініціатива 

72 % 

45 % 

62 % 
36 % 

44 % 

35 % 
31 % 

Головна складова успіху 



 

 
34 

 

Збірка статей форуму 

Аналіз анкет  засвідчив, що 45 %  вчителів  беруть участь у роботі творчих груп, 

створюють власні інноваційні розробки (27 %), мають публікації та розміщують 

матеріали на WEB-сайтах (12 %).  

Педагогам було запропоновано перелічити результати інноваційної діяльності у 

конкретному закладі освіти (за останні 3 роки): підвищилася якість освіти (61 %), 

змінився статус  закладу освіти (4 %), зросла  конкурентоспроможність закладу 

освіти (34 %), підвищився рівень професійної майстерності педагогічних кадрів (73 %), 

покращилося здоров’я школярів (12 %), зросла соціальна захищеність педагогічних 

кадрів (8 %), підвищилася якість управління закладом освіти (42 %).  

Серед головних причин, що гальмують упровадження нових педагогічних ідей і 

технологій, респонденти називають недостатнє матеріальне забезпечення (64 %); 

поспішне впровадження (23 %); консерватизм в освіті (34 %); нестачу часу (47 %) 

недостатнє знання психології дитини (31 %), відсутність вчителів-новаторів у 

школі (11 %), відсутність стимулювання (14 %) та необхідних теоретичних знань (32 %), 

слабку поінформованість про нововведення в освіті (21 %), недостатній розвиток 

дослідницьких умінь (15 %), стан здоров’я (31 %), власну інертність (14 %) (рис. 6).  

 
Рисунок 6 

 

Серед основних причин особистісного несприйняття педагогами інноваційних 

процесів, респонденти зазначили: «не знаю, які будуть наслідки змін» – 34 %, «не хочу 

змінювати власний стиль викладання» – 24 %, «будь які нововведення не стільки 

сприятимуть розв’язанню проблем, скільки примножать їхнє  число» – 27 %, 

упровадження інновацій суттєво впливає на інтенсифікацію праці, зростання 

навантаження на вчителя» – 48 %, «не вважаю за доцільне витрачати час на 

перенавчання» – 15 %,  «мені ніколи цим займатись» – 45 %, «вважаю  будь-які 

нововведення  тимчасовим, швидкоплинни явищем» – 19 %, уважаю будь-які 

нововведення даниною моді, а не дієвим засобом перетворення» – 11 %, не можу 

зорієнтуватися в інформаційному потоці, не знаю з чого почати» – 23 %, інші причини – 

33 %.  

Отже, можна зробити наступні висновки: 

1. Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності є актуальної 

проблемою сучасної науки й практики, вирішення якої покладено на систему 

післядипломної освіти зокрема. 
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2. Інноваційна діяльність в системі освіти передбачає вдосконалення чи оновлення 

освітньої практики шляхом створення, розповсюдження та освоєння нових ефективних 

способів і засобів досягнення встановлених цілей освіти. 

3. Готовність до інноваційної діяльності є інтегральною якістю особистості, 

характеризується наявністю та певним рівнем сформованості мотиваційно-

орієнтаційного, змістовно-операційного і оцінно-рефлексивного компонентів у їх 

єдності, що проявляється в прагненні до інноваційної діяльності, в підготовленості до її 

здійснення на професійному рівні. 
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РОЗДІЛ 2. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

 «КЛЮЧОВІ УМІННЯ 21-го СТОЛІТТЯ» –  

ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЖИТТЄВИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ 
 

ГРИГОР’ЄВА Наталія Володимирівна,  

завідувач відділу природничих дисциплін 

(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти) 

 

Відповідно до реформи Нової української школи, вчителі мають створити на своїх 

уроках умови для учнів, щоб вони могли співпрацювати та спілкуватися на уроці, 

використовувати свою творчість, критично мислити та бути відповідальними за власні 

результати навчання. Ця реформа висуває нові вимоги до вчителів щодо організації 

роботи в класі та створення середовища для розвитку мовленнєвих умінь, 

комунікативних умінь та умінь 21-го століття. Розвиток ключових умінь не 

обмежується окремими завданнями, натомість має наскрізний характер, тож 

очікується, що вчителі створюватимуть сприятливі умови, віддаючи перевагу 

особистісно-зорієнтованому навчанню та добираючи сучасні технології, методи, 

прийоми.  

Програма «Ключові уміння 21-го століття»  розроблена Британською Радою в 

Україні задля сприяння реалізації концепції «Нова українська школа»  (2016)  та Закону  

України  про освіту  (2017), схвалена для використання у післядипломній педагогічній 

освіті (лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 

03.06.2020 №22.1/12-Г-334). 

Програма «Ключові уміння 21-го століття» має модульний характер:  «Ключові  

уміння  21-го  століття.  Якісне учіння»,  «Креативність  і  уява»,  «Критичне  мислення  

та  розв’язування  проблем», «Спілкування та співпраця», «Цифрова грамотність».  

Кожний із модулів є самодостатнім, тобто має власні очікувані результати, зміст та 

самооцінювання. Самодостатність модулів дозволяє сконструювати їх у курс у будь-

якій комбінації та послідовності. 

Принципи професійного розвитку педагогів, які покладені в основу реалізації 

Програми «Ключові уміння 21-го століття» є типовими  для  програм  Британської  

Ради  з  професійного  розвитку  педагогічних працівників: 

1. Наявні знання, досвід, цінності та переконання учасників є цінними. В процесі 

навчання учасників заохочують  до  дослідження  різних  аспектів  власної  професійної 

діяльності. 

2. Створення  атмосфери  відкритості,  довіри  та  впевненості, сприяння 

спілкуванню  та  співпраці. Програма  сприяє  спілкуванню  та  співпраці через,  

здебільшого,  парну  та  групову  роботу.  Це  дозволяє  учасникам  відкрито 

обговорювати  загальні  проблеми  та  користатись  спільним  досвідом  для  їх  

розв’язання. Обмін думками та досвідом підвищує впевненість і самооцінку учасників 

як професіоналів. 
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3. Збалансованість теорії і практики. Учасники  матимуть можливість  зрозуміти 

взаємозв’язок  між  теоретичними  принципами  та практичними  прийомами.  

Програма  заохочує  учасників  до  осмислення  власної  діяльності задля дослідження 

та перегляду власних припущень. 

4. Надання учасникам можливості випробувати нові ідеї.  Програма  пропонує  

безпечний  простір  для випробування нових  ідей, прийомів і технологій. 

Чому це важливо? ХХІ століття – це епоха знань, за якої витребуваними будуть 

працівники зовсім інших професій, ніж в індустріальну еру. Якщо в епоху 

індустріалізації ланцюжок виготовлення продукції виглядав таким чином: видобуток – 

обробка – збирання – збут – поширення – продукція (чи послуги); то в інформаційну 

добу він має зовсім інший вигляд: неопрацьовані дані – інформація –знання – досвід – 

збут – послуги (чи продукція). 

Тож головним виробничим ресурсом ХХІ століття стануть знання. Аби вирішувати 

проблеми суспільства, створювати нові товари і надавати послуги, які потрібні людям, 

в майбутньому будуть потрібні кваліфіковані спеціалісти в галузі обробки й аналізу 

інформації. Тому і підхід до організації освітнього процесу в школах поступово 

змінюється. 

У добу, коли, завдяки Інтернету, учні знають іноді більше, ніж учитель, педагоги з 

трансляторів  знань перетворюються на організаторів. Багато існуючих на цьому етапі 

професій скоро просто зникнуть, але з’являться нові. Самого уміння читати, писати і 

рахувати у майбутньому буде недостатньо. Потрібні будуть такі наскрізні вміння, як 

здатність до співпраці, уміння знаходити нестандартне рішення і навчатися новому. 

Саме на формування таких умінь школярів і має бути спрямовано діяльність сучасних 

педагогів майбутнього. 

Поява так званого інтернет-покоління – феномен інформаційної доби. Його 

представники народились і виросли в цифрову епоху, вони знають про комп’ютери і 

Інтернет набагато більше, ніж їх батьки і вчителі. При цьому сучасні молоді люди, що 

виросли в епоху знань в різних країнах світу, мають спільні риси і потреби. 

Потреби інтернет-покоління: 

– прискіпливий аналіз події; 

– швидкий здобуток інформації; 

– відкрита взаємодія із представниками різних керівних структур; 

– вільне висловлювання власних думок; 

– поєднання навчання, роботи і суспільного життя із розвагами; 

– взаємодія і співробітництво в різних сферах життя; 

– нововведення в галузі виробництва і в житті. 

Перераховані вище потреби інтернет-покоління висувають до освітян ХХІ століття 

нові вимоги. Сьогодні учитель-предметник має не тільки дати дитям знання з певної 

галузі науки чи мистецтва, а й сформувати ті навички, що допоможуть молодим людям 

досягнути високих результатів у майбутньому, в повній мірі реалізувавши свій творчий 

потенціал. 
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ ШЛЯХОМ 

ІНТЕГРАЦІЇ ІСТОРИЧНИХ ЗНАНЬ З МИСТЕЦЬКИМИ ШКІЛЬНИМИ  

 

(За проміжними результатами дослідно-експериментальної роботи в Луцькій 

загальноосвітній школі І–ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради) 

                                                                  

МИЦЬ Мар’яна Ярославівна, 

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри теорії та методики викладання 

шкільних предметів (Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти); 

ШТУНЮК Раїса Артемівна, 

заступник директора з навчально-виховної роботи 

(Луцька ЗОШ І–ІІ ступенів № 11 – колегіум) 

 

Реформування освіти в Україні вимагає пошуку нових шляхів удосконалення 

національно-патріотичного виховання школярів.   

Впроваджуючи дослідно-експериментальну роботу з теми «Формування 

національної свідомості учнів шляхом інтеграції мистецьких дисциплін» на базі 

комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 11 – колегіум 

Луцької міської ради» всі учасники навчального процесу намагалися створювати 

передумови для формування національно-свідомого громадянина, розвитку в 

колегіантів національних світоглядних розицій і патріотизму. 

Реалії сьогодення ставлять перед педагогічним колективом нові завдання щодо 

формування свідомого, компетентного і відповідального громадянина, який є 

соціально та політично активною особистістю, повноправним членом громадянського 

суспільства. Так, в освітньому закладі послідовно вибудовується система навчально-

виховних заходів, спрямованих на формування національної свідомості й 

самосвідомості всіх учасників освітнього процесу одночасно із формуванням 

громадянськості, як інтегрованої якості особистості, котра усвідомлює свої права 

й обов’язки щодо суспільсьва і держави, а також прилучення молоді до демократичної 

системи цінностей.  

Протягом 2-го року ІІ (розвивально-формувального) етапу педагогічний колектив 

працював згідно програми над реалізацією багатьох завдань. Хочемо акцентувати 

увагу на окремих, прикладних складових, завлених програмою експерименту, а саме: 

– проєктування моделі національно-патріотичного середовища; 

– проєктування моделі національно свідомого колегіанта; 

– впровадження інноваційних елементів у педагогічний процес навчального 

закладу; 

– впровадження інноваційних технологій для активізації дослідницької діяльності 

школярів; 

– інтегрування елементів мистецької освіти у зміст сучасних шкільних предметів; 

– популяризація краєзнавчих знань на уроках і в позакласній роботі; 

– організація позакласної та позашкільної діяльності в напрямі формування 

національної свідомості та демократичних цінностей школяра; 

– демократизація шкільного життя, впровадження системи шкільного та 

учнівського самоврядування. 
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На наш погляд, саме зазначені складові дослідно-експериментальної роботи 

сприяють формуванню національно свідомої особистості, якій притаманні 

демократична громадянська культура, усвідомлення зв’язку між індивідуальною 

свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю, готовністю до 

компетентної участі в житті суспільства та Української держави. Особлива увага як під 

час уроків та позакласних заходів поруч із краєзнавчим матеріалом приділяється  

культурологічним завданням: формуванню культури міжособистісних відносин у 

суспільстві; оволодінню вітчизняною та світовою історичною і культурною 

спадщиною.  Зазначані процеси супроводжуються безперервним моніторингом 

ефективності моделі національно-патріотичного середовища та підбором мобільного 

діагностичного інструментарію задля проведення дослідження. 

Впроваджуючи конкретні завдання в освітній процес нашого закладу керуємося 

надбаннями вітчизняної та зарубіжної історичної, філософської, психолого-

педагогічної науки. Окремі аспекти розвитку української національної свідомості 

(філософські, історичні, політологічні, соціально-психологічні) відображені у працях 

вітчизняних і зарубіжних дослідників, зокрема В. Андрущенка, В. Антоненка, 

Дж. Армстронга, В. Бабкіна, О. Бабкіної, В. Горбатенка, А. Бичко, В. Буцевицького, 

Е. Вільсона, Б. Гаврилишина, Е. Гелнера, Г. Грабовича, О. Забужко, Д. Міллера, Ф. Рудича, 

Е. Сміта, І. Усенка, В. Храмової, В. Шевченка, Т. Кузьо, М. Кеннеді, М. Шульги, 

Р. Шпорлюка, О. Шморгуна, І. Кресіної.  

Різні сфери і прояви, форми взаємодії суб’єктів і об’єктів державотворення, 

розвиток окремих складових української національної свідомості стали предметом 

наукового аналізу в працях М. Вівчарика, С. Вовканича, М. Кармазіної, В. Кременя, 

І. Кураса, С. Кримського, В. Полохала, В. Смолія. Аналіз розвитку західної 

етнополітологічної думки здійснюють вітчизняні дослідники О. Бабкіна, О. Картунов, 

О. Майборода, О. Маруховська.  

Аналіз багатьох наукових розвідок засвідчив, що ця проблема досліджувалася в 

досить, так би мовити, широкому ракурсі. Слід мати на увазі й те, що в українській 

соціально філософській думці важко знайти чітке й універсальне визначення поняття 

«національної свідомості». Це можна пояснити тим, що це поняття, як і багато інших у 

різних гуманітарних дисциплінах, є скоріш пучком концепцій, в яких кожна, 

ґрунтуючись на особливому підході, висвітлює певний аспект поняття. І справді, 

повністю охопити сутність такого багатогранного феномена, як національна 

свідомість, практично неможливо, але окреслити його основні смислові моменти, що 

роблять цей феномен унікальним, можна. 

 На нашу думку, національна свідомість, як унікальний феномен духовного життя 

українського суспільства, розвивається нині за внутрішньою логікою, демонструючи 

багатоманітність проявів і форм, глибину думок і почуттів, життєздатність у 

самоствердженні, надзвичайну силу націотворення. Цілком можна погодитися з 

І. Кресіною, яка наголошує, що національна свідомість – це «складна система духовних 

феноменів та їх утворень, які сформувалися в процесі історичного розвитку нації, 

відображають основні засади її буття та розвою» [7, с. 392]. 

З урахуванням нинішнього стану національн політичної свідомості, її постійної 

динаміки, вважатимемо, що проблема дослідження цього феномена вельми актуальна. 

Вона потребує подальших наукових розвідок і постійної корекції, а також аналізу 
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факторів, які впливають на її формування в українському суспільстві. Саме тому 

національно свідомість українських громадян не є сталою, «законсервованою» 

субстанцією; вона постійно змінюється, піддається різним впливам. 

За результатами проведеного дослідження на розвивально-формувальному етапі   

зроблено чимало висновків.  Так, у результаті аналізу літератури з’ясовано, що мета 

виховання національної свідомості полягає у вивченні історичної та культурної 

спадщини власного народу, відповідного ставлення до матеріальних і духовних 

культурних цінностей нації та усвідомлення себе як суб’єкта своєї національної 

спільноти. Встановлено, що сприятливим соціокультурним середовищем для 

виховання національної самосвідомості учнів є класи з поглибленим вивченням 

художньо-естетичних дисциплін, колегіальні класи естетичного профілю та художні 

колективи школи.  

Уточнено зміст поняття «національна свідомість», яке визначається як 

самоідентифікація особистості, що виражається в усвідомленні підлітком 

приналежності до поліетнічної нації, осягненні національних цінностей, історії, 

традицій, культури, мови і звичаїв свого народу, спільності історичної долі.  

Встановлено, що національна свідомість формується разом з особистістю у процесі 

вироблення основних життєвих орієнтирів під впливом різних чинників. До них 

належить конкретне етнічне середовище, в якому живе дитина, етнокультурні традиції 

та фактична етносоціальна ситуація. Середовище, в якому народилася дитина, епоха в 

якій вона живе, впливають на формування її національних потреб. Як суспільне 

середовище виступає нація з її атрибутами, національною мовою, традиціями, 

звичаями. 

Визначено критерії та показники вихованості національної свідомості і 

самосвідомості, що відображають знання історії і культури власного етносу та 

представників інших етносів, що входять до складу української нації (показники: 

знання рідної мови, історії національної спільноти, народних звичаїв, традицій, 

обрядів, мистецтва, поліетнічного складу українського суспільства); усвідомлення себе 

суб’єктом українського народу, виявлення поваги та толерантності до людей і культур 

інших національностей (показники: ідентифікація себе як представника певної нації, 

наявність національної гідності за приналежністю до українського народу, 

усвідомлення важливої ролі свого етносу в історії поліетнічного складу українського 

суспільства, толерантні відносини з представниками інших етносів); вміння зберігати 

пам’ятки матеріальної і духовної культури нації (показники: пропаганда необхідності 

зберігати культурні цінності, запобігати псуванню і знищенню культурних цінностей 

нації та сприяти їх відродженню, застосування знання національної культури у 

повсякденному житті). Критеріальні показники допомогли визначити рівні 

вихованості національної самосвідомості – низький, достатній та високий.  

Результати  другого року роботи розвивально-формувального етапу експерименту 

засвідчили, що в учнів переважає середній рівень вихованості національної 

самосвідомості  53,3 %, високий рівень складав 44,4 %, а низький  2,3 %.  

З метою підвищення рівня національної свідомості здобувачів знань розроблено 

педагогічні умови: спрямування змісту практичної діяльності підлітків на розширення 

їхніх уявлень про поліетнічність української нації, історичну єдність і спадкоємність 

традицій у формуванні сучасної української держави; поєднання у навчально-
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виховному процесі традиційних та інноваційних форм, методів і засобів розвитку 

особистості, зміст яких пов’язаний із вихованням національної самосвідомості 

підлітків.  

Експериментально перевірено ефективність розроблених педагогічних умов 

виховання національної свідомості підлітків відповідно до розробленої Концепції 

програми формування національної свідомості учнів. Впровадження у практику роботи 

інноваційних форм виховання забезпечило помітне зростання ефективності процесу 

формування національної самосвідомості, що підтверджено результатами 

формувального експерименту.  

Проте виховання національної свідомості є складною і багатогранною проблемою, 

тому проведене дослідження не забезпечує вичерпного її розв’язання. Подальша 

розробка цього науково-педагогічного напряму передбачає дослідження і розробку 

інших ефективних форм та методів виховання національної самосвідомості, зокрема, 

на наш погляд, потребує більшої взаємодії та співпраці із сім’єю та громадськими 

організаціями. 

Ми вважаємо, що формування національної свідомості здобувачів знань у нашому 

закладі ефективно здійснюється за таких умов:  

  впровадження в освітній процес інтегрованої навчально-виховної програми, 

зміст якої охоплює різні напрями гурткової роботи, зокрема краєзнавчі й гуртки 

художньо-естетичного спрямування, та спрямований на усвідомлення й збереження 

духовної, культурної й художньої спадщини українського народу;  

  спрямування змісту практичної діяльності підлітків на розширення їхніх 

уявлень про поліетнічність української нації, історичну єдність і спадкоємність 

традицій у формуванні сучасної української держави;  

  поєднання у навчально-виховному процесі традиційних та інноваційних форм, 

методів і засобів розвитку особистості, зміст яких пов’язаний із вихованням 

національної свідомості підлітків; 

  максимального врахування психологічних особливостей учнів, їх природних 

здібностей, інтересів та потреб; 

  реалізації діяльнісного підходу в організації процесу формування національної 

свідомості здобувачів знань шляхом інтеграції мистецьких дисциплін, активізації їх 

пошукової діяльності в аспекті дослідження.  

Досягненню мети дослідження й розв’язанню поставлених завдань сприяло 

використання комплексу методів дослідження:  

• теоретичних  аналіз світового та вітчизняного досвіду формування 

національної свідомості й самосвідомості учнів засобами мистецтва; вироблення 

концептуальних підходів до розуміння поняття «національна самосвідомість» та 

формування цієї якості у підлітків, розробка методики дослідження, обґрунтування 

педагогічних умов здійснення цього процесу у загальноосвітніх навчальних закладах;  

• емпіричних  анкетування, бесіди, спостереження, самодіагностики, що 

використовувалися для проведення зрізів на формувальному етапі дослідження з 

метою визначення рівня вихованості національної свідомості підлітків; оцінка 

результатів проводилася шляхом порівняння досягнутого;  
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• математичної статистики, яка використовувалася для кількісної обробки 

результатів, що дало змогу зробити висновки про результативність запропонованої 

методики виховання національної свідомості підлітків та з’ясувати динаміку 

кількісних змін у рівнях вихованості досліджуваної якості у підлітків до початку і після 

продовження дослідно-експериментальної роботи;  

• психолого-педагогічний аналіз змін рівня сформованості національної 

свідомості здобувачів знань. 

Дослідно-експериментальна робота здійснювалася на базі класів з поглибленим і 

профільним вивченням предметів гуманітарно-естетичного циклу та в звичайних 

класах.  

На основі вже відомих в Україні методик А. Березіна, Р. Берези, В. Борисова, 

П. Щербаня та власного діагностичного інструментарію, напрацювань творчих груп, 

розроблено методику оцінювання рівня вихованості національної свідомості підлітків 

та складено анкети, тести, творчі завдання, теми для індивідуальних бесід, теми для 

виховних годин і позакласних виховних заходів. Анкети були закритими, відкритими, 

із ситуативними запитаннями та у вигляді таблиці, у якій учні самостійно давали 

оцінку власним особистісним якостям. Запитання анкет спрямовувалися на виявлення 

рівня знань історії та культури; усвідомлення та відчуття гордості за національну 

приналежність до українського народу; поваги та толерантності до людей і культур 

інших народів, рівень знань про культуру та мистецтво націй та народностей, які 

проживають на території України.  

Застосування розроблених критеріїв та показників у дослідно-експериментальній 

роботі стало передумовою для визначення рівнів вихованості національної свідомості: 

високий, середній, низький.  

До високого рівня було віднесено підлітків, які мали глибокі знання з історії і 

культури України, завжди готові були до спілкування, дружби, добрих взаємин із 

представниками інших націй при збереженні власної ідентичності. Їм притаманне 

почуття гордості за приналежність до українського народу, вони позитивно 

висловлюються про свій народ. Вихованці брали активну участь у масових заходах, 

присвячених відродженню культурних цінностей держави, дотримувалися народних 

традицій, звичаїв, обрядів у повсякденному житті.  

Середній рівень притаманний тим учням, які мали поверхові знання з історії і 

культури своєї нації; вивчали цінності культури з необхідності, переважно тільки на 

заняттях, не виявляли активності на масових заходах. Їм притаманна обережність і 

недовіра у ставленні до представників інших етносів; народних звичаїв вони 

дотримувалися вибірково, епізодично; запобігали псуванню і нищенню культурних 

цінностей нації, але не сприяли їх відродженню.  

Низький рівень характеризував вихованців, у яких знання з національної історії і 

культури поверхові або зовсім відсутні, ці діти не виявляли зацікавленості до їх 

вивчення. Вони не вбачали сенсу у відродженні культурних цінностей, відмовлялися від 

участі у масових заходах, що були спрямовані на вивчення народних традицій та обрядів, 

а також не дотримувалися цих народних традицій у житті. У них відсутнє почуття 

національної гідності. Їм властиве штучна ізоляція себе від спілкування з 

представниками інших націй, у стосунках з ними виявляють неповагу, ігнорують все 

національне інших народів; не вбачають сенсу у відродженні культурних цінностей нації. 
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Одержані результати другого  

року роботи  ІІ-го  розвивально-

формувального етапу дослідно-

експериментальної  діяльності показали 

переважно середній рівень 

вихованості національної свідомості 

учнів  68,9 %, 15,3 %  високий 

рівень та 15,8 %  низький рівень 

національної самосвідомості (таблиця 1). 

Такий розподіл відсоткового 

співвідношення рівнів вихованості 

національної самосвідомості був 

зумовлений суттєвими прогалинами 

(на початку експерименту,  2018 р.) у 

знаннях учнів народних звичаїв, традицій, обрядів, видів мистецтв, історії рідного 

краю. З метою підвищення відсоткового співвідношення учнів з низьким та середнім 

рівнем було визначено подальший шлях проведення дослідно-експериментальної 

роботи. Педагогічним та учнівським колективами школи було проведено багато 

цікавих виховних заходів, розроблено і проведено серію інтегрованих уроків, ряд 

творчих проектів, організовано та проведено зустрічі з цікавими творчими 

особистостями, екскурсії по вивченню рідного краю, предметні тижні. Для вирішення 

поставлених завдань було проведено експеримент у творчих колективах  школи. 

З метою забезпечити системність у вивченні навчальних дисциплін та зміцнити 

міжпредметні зв’язки учителі навчальних дисциплін художньо-естетичного циклу та 

загальноосвітніх дисциплін школи-колегіуму продовжили розроблення 

експериментальних програм з  навчальних  предметів варіативної складової 

начального плану. Впроваджено в навчально-виховний процес інтегровані курси: 

«Мистецтво»  (1–2 класи за програмами НУШ) та «Мистецтво» 8–11класи. 

Продовжується вивчення:   «Образотворче мистецтво» 1–7класи; «Музичне мистецтво» 

1–7класи; «Хореографія» 1–4 класи, 5-А, 6-Б, 7-А, 8-А, 9-А, 11-А класи (Кашевська О. Л., 

Найдюк Я. О., Панасевич А. В.). 

Запроваджено проведення 

гуртків: «Ансамбль народних 

інструментів» (Талашук П. С.), 

«Бандура» (Джус О. А.), «Основи 

акторської майстерності» (Редько С. В.), 

«Рисунок і живопис» (Скорич О. В.), 

«Фольклорний спів», «Естрадний спів»  

(Степанюк А. В.); «Народні ремесла» 

(Вавринчук Н. М., Калинчук К. В.), 

«Народні танці» (Найдюк Я. О.).  

Сутність навчально-виховної 

діяльності на заняттях гуртків 

естетичного     спрямування     полягає  
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у вихованні шанобливого ставлення до культури, історії  своєї  нації , визнання духовної  
єдності поколінь і спільності культурної спадщини, родини, мови, обрядів та традицій. 

Експериментальні програми з гурткової роботи зосереджують увагу керівників 

творчих колективів на формуванні толерантного ставлення учнів до інших культур і 

народів. На індивідуальних та групових заняттях з мистецьких дисциплін відбувається 

знайомство педагогами учнів з культурою та мистецтвом інших націй та народностей, 

які проживають на території нашої країни. 

Зміст експериментальних програм 

спрямовується на оволодіння учнями 

системою знань, умінь і навичок у галузі 

національного та класичного мистецтва; 

виховання духовно багатої особистості з 

притаманним їй усвідомленням національно-

духовних цінностей українського народу; 

виховання в учнів поваги до народних 

звичаїв, традицій, національних цінностей.  

Завданнями програм в освітньому 

процесі з дітьми є  залучення вихованців 

до скарбниці народного та класичного мистецтва; здобуття учнями знань, умінь і 

навичок. 

Результати експериментальної роботи 

розвивально-формувального етапу 

експерименту знайшли конкретне 

втілення в розроблених для його 

реалізації інтегрованих уроках з 

мистецьких і загальноосвітніх дисциплін 

та відповідних до них навчально-

методичних матеріалах. 

Одним із вагомих засобів національно-

патріотичного виховання  учнів є, на наш 

погляд, шлях інтеграції мистецьких 

дисциплін, оскільки  відбувається  процес залучення дітей до духовної національної 

культури. Пропонується  розкриття дітям краси та багатства творів мистецтва, які 

дають змогу виховувати в них любов до рідної землі, природи; формувати уявлення 

про традиції рідного народу, особливості його побуту та культури; ознайомлюватися з 

творчістю видатних діячів українського мистецтва, що сприяє формуванню 

національного типу особистості. Значення інтеграції мистецьких дисциплін у розвитку 

особистості посилюється тим, що вона сприяє вихованню не лише духовності й 

моральності, а й стимулює творчий розвиток, виховує позитивне ставлення до 

національних і загальнолюдських культурних цінностей. 

За результатами проведеного дослідження на розвивально-формувальному етапі 

зроблено чимало  висновків.  Так, у результаті аналізу літератури з’ясовано, що мета 

виховання національної свідомості полягає у вивченні культурної спадщини 

власного народу, відповідного ставлення до матеріальних і духовних культурних 

цінностей нації та усвідомлення себе як суб’єкта своєї національної спільноти. 
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Встановлено, що сприятливим соціокультурним середовищем для виховання 

національної самосвідомості учнів є класи з поглибленим вивченням художньо -

естетичних дисциплін, колегіальні класи естетичного профілю та художні 

колективи школи.  

Проведена дослідно-експериментальна робота сприяла позитивній динаміці змін 

вихованості національної свідомості підлітків. Одержані дані підтвердили 

ефективність розроблених педагогічних умов, змісту, форм і засобів у процесі 

виховання національної свідомості здобувачів знань.  

Порівняння динаміки формування основних критеріїв національної свідомості 

підтвердило, що за період дослідницько-експериментальної роботи збільшилась 

кількість вихованців, що виявляли свою гордість тим, що живуть в Україні, знання 

історії свого краю, своєї спільноти. Особливо зріс рівень знань про національну 

культуру.  

Результати проведеного педагогічного експерименту свідчать про ефективність 

впроваджених умов виховання національної свідомості учнів школи-колегіуму. Таким 

чином, всі завдання дослідження було виконано.  

Проведена дослідно-експериментальна робота підтвердила основні положення 

робочої гіпотези, що дало змогу сформулювати відповідні висновки, надати 

педагогічним працівникам необхідні рекомендації та визначити перспективи 

подальшої роботи над означеною проблемою.   

Провівши анкетування серед учнів середніх класів, зробили такі висновки:  

майже всі учні розуміють значення українських народних пісень в житті своїх предків; 

  дітям подобаються українські народні пісні, але, переважно, веселі, жартівливі, 

про природу, про козаків; 

  майже  всі учні розуміють значення українських народних пісень в житті своїх 

предків; 

  учні чують українські народні пісні переважно по радіо, в школі, рідко вдома від 

бабусь та дідусів, ще рідше їх співають мами і тата; 

  учні добре обізнані в тематиці та видах календарно-обрядових пісень;  

вихованці нашої школи вивчають українські народні пісні на уроках музичного 

мистецтва та для проведення виховних заходів, із задоволенням їх виконують;  

діти розуміють, що знання українських народних пісень виховують патріота, формують 

національну свідомість, хоча в силу своїх вікових особливостей, дане поняття 

розуміють по простому (виховання любові та поваги до батьків, рідної землі, до свого 

народу, знання історії України). 

Встановлено, що підлітковий вік є одним із найсприятливіших для виховання 

досліджуваної якості особистості. Саме у підлітковому віці інтенсифікується 

розвиток свідомості і самосвідомості особистості: спостерігається висока 

сприйнятливість до процесів, що відбуваються в суспільстві; велике прагнення до 

самопізнання та пізнання свого краю, вивчення історії свого народу, традицій, 

культури. Особливості виховання національної свідомості і самосвідомості в учнів 

підліткового віку зумовлені низкою чинників, одним із яких є зміна ціннісних 

орієнтацій, виховних ідеалів.  
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Таким чином, аналізуючи анкети виявляємо, що всі вчителі мистецьких та 

суспільно-гуманітарних дисциплін школи добре обізнані в класичному 

на національному мистецтві. Добре знають відомих українських діячів культури та 

мистецтва. Можуть назвати відомих композиторів, співаків, художників, хореографів 

своєї країни та свого регіону. Педагоги школи вважають, що українська культура, 

зокрема: пісня, танець, декоративно-образотворче мистецтво мають вагомий вплив на 

формування національної свідомості учнів.  

В майбутньому необхідно продовжити вивчення та ознайомлення з творчістю 

відомих співаків, композиторів, знайомитися з їх творами, вести відповідну науково-

пошукову роботу, особливу увагу звертати на вивчення творчості діячів культури та 

мистецтва свого краю. Значну увагу приділяти вивченню та збиранню народного 

фольклору, традицій, обрядів, звичаїв рідного краю. На життєвих прикладах відомих 

мистецьких діячів формувати національну свідомість і національно-патріотичні 

почуття учнів. Зокрема, подальшого вивчення потребує процес організації тісної 

взаємодії школи з сім’єю та громадськістю у формуванні національної самосвідомості 

учнів засобами етнопедагогіки. 

Проведене дослідження підтвердило висунуту гіпотезу, дозволило виявити пряму 

залежність: чим активніше включаються учні до різноманітних видів діяльності, тим 

успішніше формуються їхні переконання у важливості й необхідності цієї справи для 

всіх людей. Вони переживають почуття гордості, гідності, емпатійної співпричетності 

до долі свого народу, що і є основою утвердження їхніх патріотичних переконань. А це, 

у свою чергу, через механізм рефлексії, через певні ланки процесу умовиводів 

присвоюється особистістю, постаючи важливим чинником життєдіяльності та 

життєтворчості, коли юні громадяни починають поціновувати не лише малу 

батьківщину, де вони народилися й зростають, а й державу в цілому. 

Для ефективного виконання завдань та програми  3-го року  ІІ  (розвивально-

формувального) етапу  дослідно-експериментальної роботи передбачається: 

– експериментальна перевірка ефективності Концепції програми формування 

національної свідомості  учнів  згідно теми «Формування національної свідомості  

учнів шляхом інтеграції мистецьких дисциплін»; 

– внесення коректив у  моделі національно-патріотичного середовища та 

національно свідомого колегіанта; 

– постійне висвітлення результату педагогічних здобутків, напрацьованих у ході 

експерименту, на сайті школи, у засобах масової інформації, педагогічній пресі. 

Методичних матеріалах, проведення наукових конференцій, наукових світлиць, 

теоретико-методологічних, проблемно-цільових семінарів, психологічних тренінгів за 

темою дослідження; 

– консультування та навчання вчителів, батьків, представників громадськості з 

питань дослідно-експериментальної роботи;  

– створення авторських програм формування національної свідомості учнів; 

– моніторинг ефективності моделі національно-патріотичного освітнього 

середовища загальноосвітнього навчального закладу; 

– створення бази навчально-виховного, науково-методичного, управлінського 

супроводу  впровадження  моделі національно свідомого здобувача знань; 
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– узагальнювати інноваційний педагогічний досвід національно-патріотичного 

виховання колегіантів, адаптувати і поширювати здобутки. 

Отже, патріотизм, національна свідомість та самосвідомість як морально-духовні 

цінності виступають пріоритетними завданнями функціонування як держави, так і 

нашого освітнього закладу, розвитку особистості. Визнаючи високу вагу і значущість 

зазначеної проблематики, учасники дослідно-експериментальної роботи вважають 

актуальним подальше її творче осмислення і впровадження. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ПОБУДОВІ  

ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 

БАБУЛА Ірина Ігорівна, 

 заступник директора з навчально-методичної роботи  

(Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради) 

 

Якість освіти є основою забезпечення й підвищення якості життя людини як 

головної мети існування держави. Цей критерій є базовим, посідає особливе місце у 

процесі реформування українського суспільства.  

Якість як категорія розглядається вченими в різних наукових галузях. Зокрема, з 

філософської точки зору вона віддзеркалює внутрішню визначеність предмета, що 

становить специфіку, котра відрізняє його від усіх інших; з економічної – сукупність 

властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її здатності задовольняти потреби 

споживачів відповідно до свого призначення; з юридичної – це одна з суттєвих умов 

багатьох цивільно-правових договорів тощо. 

На відміну від інших галузей, у педагогіці якість є багатогранною, що за своєю 

сутністю відображає різні аспекти освітнього процесу (філософські, соціальні, 

педагогічні, політичні, демографічні, економічні тощо) та розглядається як 

сукупність властивостей освіти, що визначають її здатність задовольняти відповідні 

потреби особистості, суспільства, держави відповідно до призначення освіти [8]. 

Отже, якість залежить від встановлених вимог, що висуваються з урахуванням мети 

використання. 

Щодо поняття «якість освіти», за твердженням Т. Лукіної, розрізняють два 

основних підходи у визначенні його сутності: нормований – розглядається з точки зору 

задоволення потреб та досягнення певних норм, стандартів, цілей (особистості, 

суспільства, держави), що нормативно затверджені відповідними документами; 

управлінський – подається з позицій сучасної теорії та практики управління якістю 

(якість освіти як об’єкт управлінського впливу розглядається одночасно з позицій 

якості освітньої системи, якості освітнього процесу та якості особистості випускника 

як результату діяльності освітньої системи за показниками його освіченості 

та сформованості суспільно значущих цінностей. За словами авторки, якість освіти 

відбиває розвиток системи освіти і суспільства в певний період та змінюється з часом 

залежно від вимог особистості, суспільства і держави [4, с. 1017–1018]. Таким чином, 

якість освіти є показником, що визначає результативність національної системи освіти 

та ефективність управління нею, що є обов’язковою складовою державного управління 

освітою. 



 

 
48 

 

Збірка статей форуму 

У сучасному світі вважається обов’язковою наявність внутрішніх та зовнішніх 

систем контролю якості освіти. В країнах Європейського Союзу діють різні системи 

із забезпечення якості освіти, що формувалися в умовах, коли вимоги до якості освіти 

висувались безпосередніми користувачами освітніх послуг – здобувачами освіти, 

педагогами, роботодавцями, суспільством. Варто зазначити, що американський вчений, 

статистик і консультант з теорії управління якістю Едвардс Демінг у своїй науковій 

праці «Вихід із кризи» розглядає якість як системну мету. Він розробив цикл 

безперервного вдосконалення якості, відповідно до якого необхідно постійно 

проходити всі чотири етапи Циклу постійного вдосконалення (Циклу Демінга) – 

планування, виконання, контроль, коригування.  

Зауважимо, що українська система забезпечення якості освіти йде корінням у 

радянське минуле, коли контроль якості здійснювався адміністративно-

командними методами. Використання формальних процесів і процедур було 

логічним, тому що споживачем послуг освіти виступала держава [2, с. 10]. Нині в 

Україні створюється національна модель управління якістю освіти, що ґрунтується 

на найкращих світових практиках та відповідає вимогам Міжнародної організації зі 

стандартизації (ISO).  

Окрім того, якісна зміна системи освіти вимагає розроблення нових підходів до 

навчання та викладання, утвердження чесності та етичних цінностей в освітньому 

процесі, створення нових механізмів побудови комунікації в закладах загальної 

середньої освіти, що сприятиме формуванню високої академічної культури, носіями 

якої будуть педагогічні працівники та здобувачі освіти. Отже, забезпечення якості 

освіти на принципах академічної доброчесності є основою державної освітньої 

політики. 

До початку ХХІ ст. в Україні усі підходи до поліпшення якості освіти розроблялися 

переважно з позицій педагогічних наук. Нині відбуваються кардинальні зміни в 

управлінні освітою, зокрема її якістю. На всіх рівнях управління створюється, 

відповідно до нової редакції Закону України «Про освіту», система забезпечення якості 

освіти, що має гарантувати цю якість, формувати довіру суспільства до себе, закладів 

освіти й постійно удосконалюватися. Складові цієї системи, відповідно до 

національного законодавства такі:  

 внутрішня система забезпечення якості освіти;  

 система зовнішнього забезпечення якості освіти;  

 система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що 

здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти [6]. 

На сьогоднішній день головною метою освітньої діяльності Волинського наукового 

ліцею-інтернату Волинської обласної ради є всебічний розвиток здобувача освіти як 

особистості та найвищої цінності суспільства. Досягти даної мети можна, забезпечивши 

високий рівень якості освіти, дотримуючись основних документів, які регулюють 

освітню діяльність: Конституція України, Конвенція про права дитини, Закони України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про науковий ліцей та 

науковий ліцей-інтернат, Статут ліцею, тощо. 

Керівник закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 26 ч. 3) 

в межах наданих йому повноважень формує адекватні механізми функціонування 
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внутрішньої системи забезпечення якості освіти, які, у першу чергу, мають враховувати 

базову сутність зовнішніх систем забезпечення якості та стандарти освіти. 

Внутрішнє забезпечення якості освіти ліцею охоплює всі процедури, які здійснює 

заклад щодо безперервного вдосконалення освітнього процесу, в якому освітні 

програми, процеси навчання, виховання й розвитку, результати освітньої діяльності, 

навчальні можливості і ресурсне забезпечення відповідають затвердженим 

стандартам, потребам здобувачів освіти, а також вимогам органів, що здійснюють 

зовнішнє забезпечення якості освіти. 

 

 

 

 

 

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ліцеї розроблено 

на підставі Закону України «Про освіту» (стаття 41), обговорено та схвалено 

педагогічною радою ліцею. Цей локально-правовий акт передбачає основні принципи 

освітньої діяльності: автономність, адекватність, вимірюваність, академічна 

доброчесність відкритість, відповідальність. 

Важливою складовою державної політики у сфері освіти в Законі України «Про 

освіту» визначено академічну доброчесність. Згідно статті 42, академічна 

доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Тому забезпечення якості 

освіти, в першу чергу, повинно ґрунтуватися на засадах чесності, справедливості, 

відповідальності  та   взаємоповаги  усіх   учасників   освітнього  процесу.  З  цією  метою  

Напрями 
внутрішньої 

системи 
забезпечення 
якості освіти

Система  
управлінської 

діяльності 

ВИМОГИ: 
1. Стратегія і планування
2. Довіра і прозорість
3. Ефективність кадрової політики
4. Політика академічної доброчесності

Система 

педагогічної 

діяльності 

ВИМОГИ: 
1. Планування роботи вчителів
2. Підвищення рівня компетентностей вчителів
3. Співпраця вчителів зі здобувачами освіти, їх батьками 
4. Академічна доброчесність вчителів

Освітнє 

середовище 

ВИМОГИ: 
1. Комфорт та безпечні умови
2. Середовище вільне від насильства
3. Розвивальне та мотивуюче середовище

Система 

оцінювання 

діяльності 

здобувачів 

освіти 

ВИМОГИ: 
1. Наявність відкритої системи оцінювання
2. Моніторинг оцінювання
3. Відповідальність за результати навчання
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у Волинському науковому ліцеї -інтернаті Волинської  обласної  ради підготовлена 
відповідна платформа та прии нято ряд управлінських рішень.        

Академічна доброчесність – поняття, що базується на шести простих та зрозумілих 

цінностях: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та відвага. Повага 

до власної думки починається з поваги до думок інших, а повага до власного тексту – 

з поваги до чужих. Чесність у навчанні та педагогічній діяльності є базовою умовою 

побудови довіри між усіма, причетними до освітнього процесу. Відвага ж є здатністю 

чинити доброчесно всупереч страху чи тиску та вимагати від себе того ж, чого очікуєш 

отримати від інших. Ці постулати є основою чесного функціонування спільноти довіри, 

взаємоповаги та честі. 

Педагогічні працівники ліцею здійснюють свою діяльність на засадах  

академічної доброчесності з дня його заснування та спонукають до дотримання цих 

норм учнів. Як приклад стандартизованого щодо загальнодержавних вимог підходу 

до положень, розроблено Положення про академічну доброчесність учасників 

освітнього процесу Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної 

ради, яке регламентує моральні принципи і загальні етичні норми у відносинах між 

учасниками освітнього процесу під час виконання ними своїх обов’язків, які 

випливають з вимог чинного законодавства України, Правил внутрішнього 

трудового розпорядку, інших чинних у закладі локальних нормативних актів. 

Положення про академічну доброчесність обговорено та схвалено педагогічною 

радою ліцею) і введено в дію наказом директора. Також наказом директора 

створена комісія з розгляду випадків недотримання норм академічної 

доброчесності серед учасників освітнього процесу. Дотримання норм академічної 

доброчесності має бути наскрізним в освітньому процесі, тому дане питання 

вивчається шляхом відвідування навчальних занять учителів.  

Для реалізації політики академічної доброчесності у ліцеї педагоги: 

 неухильно дотримуються норм академічної доброчесності, власним прикладом

демонструють важливість їх дотримання; 

 інформують учнів та їх батьків про необхідність дотримання норм академічної

доброчесності; 

 спрямовують зміст завдань під час проведення навчальних занять на творчу та

аналітичну роботу учнів; 

 не використовують стандартизовані завдання з підручника, а розробляють

завдання, які спонукають учнів критично мислити; 

 практикують використання в освітньому процесі лише перевірені та достовірні

джерела інформації та грамотне посилання на них; 

 застосовують компетентнісний підхід у навчанні.

Академічна доброчесність має дві сторони. Перша – добросовісне відношення 

педагога до виконання своїх професійних обов’язків, його відповідальне ставлення до 

здобувачів освіти та педагогічної діяльності. Друга – ставлення здобувачів освіти до 

навчання. 

Одним із важливих моментів академічної доброчесності здобувачів освіти є 

самостійне виконання ними навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю за результатами навчання, адже чесність у навчанні будує довіру до освіти, а 

справедлива оцінка заохочує до розвитку ідей. 
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Для практичного втілення даного питання у щоденній освітній діяльності 

пропонуємо опиратися на принцип, який передбачає зобов’язання закладу забезпечити 

вагомі обсяги роботи учителів з учнями щодо формування вмінь застосовувати 

програмну теорію під час занять за розкладом, а не сподівання на обсяги домашніх 

завдань, для чого мають бути оптимально розподілені години на: 

 урочні заняття (лекції та практичні); 

 індивідуальні та гурткові заняття для навчально-дослідницької, дослідницько-

експериментальної, наукової, конструкторської, винахідницької та пошукової 

діяльності; 

 спецкурси й факультативи; 

 поточні консультації під час годин самопідготовки ліцеїстів; 

 тематичні консультації у підготовці до ЗНО. 

Поточні та тематичні консультації (підсистемні елементи освітньої програми 

ліцею) використовуються як метод профільно-цільового предметного «занурення» 

учнів у плині поточної роботи за тижневим розкладом, який містить за чинним 

навчальним планом предмети, які є обов’язковими для вивчення, тобто входять до 

інваріантної складової. Надання консультативної допомоги показало надзвичайно 

потужний вплив на формування особистісного потенціалу самомотивації здобувачів 

освіти до вивчення профільних дисциплін на високому рівні складності, а саме таке 

ставлення їх до навчання є першим і головним засобом до підвищення якості 

національної освітньої системи загалом. Даний аспект педагогічної діяльності є дієвим 

і вивчається адміністрацією ліцею шляхом проведення опитування учнів. Така 

практика роботи має позитивну підтримку з боку педагогыв та батьків учнів і 

стабільно забезпечує високе реноме ліцею в інтелектуальній спільноті. 

Діяльність на засадах академічної доброчесності означає, що в освітньому процесі 

вчителі та здобувачі освіти послуговуються, передусім, принципами чесної праці 

та навчання, що є невід’ємною складовою нової академічної культури закладу освіти 

та передумовою для успішного розвитку суспільства.  

Висновки.  Наведений досвід містить лише узагальнені висновки й порушує деякі 

проблемні питання, що стосуються забезпечення якості освіти на принципах 

академічної доброчесності, у той час як глибини цієї проблематики набагато 

багатогранніші й масштабніші. Між тим застосування ряду управлінських рішень щодо 

побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ліцеї – це змога побачити 

стан здійснення управління якістю освіти, отримати інформацію, що може слугувати 

основою, дороговказом у розробленні подальших стратегічних планів, необхідних 

освітніх змін, спрямованих на підвищення ефективності процесу управління якістю 

освіти та на вирішення конкретних проблем, що заважають освітянам працювати на 

якісний результат. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО АКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ  

В УМОВАХ ШКОЛИ «ПОВНОГО ДНЯ»   

 
МУЛЯР Оксана Петрівна,  

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання шкільних предметів 

(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти) 

БАЛЯСЕВИЧ Лариса Ярославівна, 

заступник директора з навчально-виховної роботи (комунальний заклад  

«Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області») 

   

Методологічною основою, яка окреслила завдання дослідження, стали позиції: 

аналіз психофізіологічних параметрів особистості школяра у зв’язку із показниками 

успішності навчання, аналіз ефективності сприйняття і опрацювання отриманої 

інформації на різних етапах діяльності; системне впровадження гіпотези; отримання та 

опрацювання інформації щодо стану процесу саморозвитку здобувачів освіти; 

статистичне опрацювання результатів; виведення закономірності функціонування 

об’єкту та предмету дослідження. 

Забезпечено належний науково-методичний супровід роботи педагогічного 

колективу. Творчою групою проаналізовано види діяльності, до яких залучено 

здобувачів освіти в рамках «школи повного дня» через проведення елективних курсів, 

їх взаємозв’язок із рівнем реалізації потреби саморозвитку, рівнем навчальних 

досягнень та соціальної активності. Обґрунтовано, що сприяють саморозвитку та 

соціальній активності підростаючого покоління зазначені нижче процеси: 

 системна та цілеспрямована підтримка дорослих, яка забезпечується через 

педагогічний супровід керівників елективних курсів; 

 розв’язування логічних та практичних задач з наймолодшого шкільного віку яке 

забезпечується через організацію курсу «Логіка та евристичне мислення»; 

 виконання творчих завдань (за системою творчих доробок учителів: 

Оліферчук Л. Г., Літвінчук С. М., Крисюк В. О., Василюк Т. Ф.); 

 використання знань у нових (нестандартних) умовах, яке забезпечується 

організацією «консультпунктів», «тренінгових центрів» та інших аналогічних форм 

роботи; 

https://saiup.org.ua/
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 розумне використання ІКТ та можливостей Інтернет-ресурсів, яке 

забезпечується спільною роботою педагогів та здобувачів освіти. 

Творчою групою аналізуються результати досліджень та розробляються методичні 

рекомендації для педагогів щодо педагогічного супроводу саморозвитку особистості 

здобувачів освіти. На основі діагностики обрано курси які сприяють реалізації потреби 

саморозвитку підростаючого покоління та підвищенню їх соціальної активності. 

У 2019/2020 навчальному році надані години експериментальної роботи були роз 

приділені за такими напрямками:  

1. Суспільно-гуманітарний. 

2. Природничий. 

3. Мовного. 

4. Точних наук. 

5. Морально-етичного.  

Дослідницька складова діяльності  була забезпечена роботою соціально-

психологічної служби навчального закладу (Сидорук І. В., Онищук Г. Г., Іванчук М. П.) та 

учнів. Нами вибудовано загальний ланцюжок взаємопов’язаних параметрів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведена схема підтвердила робочу гіпотезу про можливість безпосереднього 

впливу на прагнення до саморозвитку та реалізації потреби у соціальному визнанні та 

активності. Педагогічна ж підтримка безпосередньо впливає на успішність у навчанні, 

яка, у свою чергу, пов’язана з іншими параметрами. Тому саме педагогічна підтримка та 

супровід є засадничою умовою у напрямку формування соціально активної особистості 

учня. 

З початку формувального етапу експериментальної діяльності уточнено та 

досліджено параметри  особистості учнів пов’язані з процесом соціалізації особистості. 

Аналіз методик анкетування дозволив членам творчої групи обрати для дослідження 

напрямок мотивації здобувачів освіти до соціальної активності. У науковій літературі 

зазначено, що мотивація є сукупністю причин психологічного характеру, що 

пояснюють поведінку людини. Формування мотивації це можливість виховання у дітей 

певних ідеалів та допомогти навчитися усвідомлювати свої пріоритети та цінності. 

Для реального та результативного формування позитивної мотивації  безумовно 
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сприяє якісна взаємодія учителів, батьків та учнів, що забезпечує успішну соціальну 

активність. Щоб навчальна діяльність була більш успішною, педагогам потрібно 

поєднувати різні прийоми та методи, щоб кожне заняття сприяло мотиваційному 

розвитку здобувачів освіти та давало поштовх на досягнення досить високих результатів 

та розуміння, що цей багаж знань буде фундаментом для свого успішного майбутнього.  

 
Мотивація формується, змінюється та перебудовується в процесі навчальній 

діяльності. Тому перед педагогами сучасності постає досить складне завдання, яке  

полягає у пошуку нових  шляхів формування позитивної мотивації для покращення 

навчальної діяльності.  

Як результат позитивної мотивації активізується соціальна активність, яка є 

складовою його соціального становлення, утвердження себе як члена суспільства. Це 

безперечно відбувається шляхом участі в різноманітних дитячих об’єднань  та 

колективних формах роботи (факультативи, гуртки).   

Для вивчення мотиваційної сфери  та соціальної активності школярів, було 

проведено дослідження  та  використані такі методики як:  

– Методика вивчення мотивів навчальної діяльності учнів.  

– Анкета щодо визначення рівня соціальної активності підлітків. (Дана анкета була 

адаптована згідно мети  дослідження).  

Діагностика мотивів навчальної діяльності здобувачів освіти  дала змогу методом 

«парних виборів» вивчити ставлення до восьми основних мотивів навчальної діяльності: 
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За отриманими результатами, які представлені в діаграмі, провідним мотивом 

навчання учнів є матеріального добробуту. Це може свідчити про те, що діти є 

вмотивованими на здобуття знань як фундаменту для успішного майбутнього 

дорослого життя. Отже, домінуючим мотивом навчання опитуваних учнів виявились 

суспільні мотиви. Це пояснюється тим, що більшість сучасних школярів розуміють 

наскільки важливим є фактором здобуття знань, і те що це набуває суспільної 

значущості, що виступають гарантією здобуття вищої освіти, професії, високої 

кваліфікації (в сучасному світі високий рівень життя і здобуття кваліфікації дуже 

взаємопов’язані, хоча несе поверхневий характер). І саме усвідомлення свого місці в 

сучасному соціумі та необхідності активної життєвої позиціє є невід’ємною складовою 

формування соціально  активної особистості, конкурентної в сучасних реаліях життя. 

У результаті проведеної анкети щодо визначення рівня соціальної активності 

підлітків, ми отримали такі результати: найбільше опитуваних виявили середній 

рівень соціального включення, це свідчить про великий відсоток підлітків які 

характеризуються наявністю необхідних знань про значущі якості особистості, про 

соціальні норми і правила, про громаду. При цьому знання про громаду як соціальне 

ціле є неповним. Учні періодично враховують думки та інтереси однолітків, і дорослих, 

не завжди прислухаються до їхньої думки демонструючи категоричність власних 

оціночних суджень, які іноді залежать від їхніх емоційних станів.  

 
Підлітки активно включаються в соціально значиму діяльність, прагнуть до 

позитивного результату, до високої оцінки своєї роботи з іншими людьми тільки в 

певних видах діяльності. Вони рідко проявляють самостійність, але відповідально і 

сумлінно ставиться до виконання завдань поставлених дорослими і колективом. 

Демонструють вміння взаємодіяти з різними людьми для вирішення спільних 

соціальних проблем з метою самоствердження і отримання визнання з боку оточуючих. 

Якісна мотивація навчання, запорука соціальної активності особистості. Соціальна 

активність особистості – це свідома і цілеспрямована діяльність особистості та її 

цілісно-психологічна якість, яка, будучи діалектично взаємозумовленою, визначає і 

характеризує ступінь або міру персонального впливу суб’єкта на предмет, процеси і 

явища навколишньої дійсності. 

На підставі цього можна стверджувати, що соціальна активність, як складна структура; 

характеризується потребою до дій, реалізується в соціально-значущій діяльності, 

спрямованій назовні,  якій притаманні соціально-ціннісні вчинки і поведінка. 
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Соціальна активність характеризується не тільки усвідомленням та прийняттям 

інтересів суспільства і певних спільнот, а й готовністю та вмінням реалізувати ці 

інтереси, активною діяльністю самостійного суб’єкта. І саме навчальний заклад є тією 

територією де формується активна життєва позиція здобувачів освіти, та, власне, і сама 

соціальна активність Важливими ознаками соціальної активності особистості є сильне, 

стале прагнення впливати на соціальні процеси та дієва участь у суспільних справах, 

прагнення змінити, перетворити або, навпаки, зберегти, зміцнити існуючий соціальний 

лад, його форми та елементи. 

 

SMART-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ  

СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ГІМНАЗІЇ 
 

КУЧМУК Наталія Анатоліївна,  

учитель математики та інформатики (комунальний заклад «Луцька гімназія № 21  

імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області») 

 

Сучасна освіта – це освіта для людини інформаційного суспільства, яка стоїть перед 

необхідністю оволодіння інформаційними технологіями як інструментом 

саморозвитку, самореалізації, соціально-комунікативної адаптації, життєстійкості, 

готовності до безперервної освіти «крізь усе життя». 

Ось чому одним із завдань сучасної освіти є впровадження найновітніших Smart-

технологій для досягнення високого рівня інформованості, формування 

інформаційного середовища, інформаційного діяльнісного простору, що забезпечують 

виховання інформаційної культури, функціональної грамотності  та формування 

інформаційної компетентності. 

Найважливішою складовою інформаційної компетентності є вміння вибирати й 

формулювати цілі, здійснювати постановку завдань, будувати й аналізувати 

інформаційні моделі досліджуваних процесів і явищ, інтерпретувати отримані 

результати, передбачати наслідки прийнятих рішень і робити відповідні висновки, 
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вміння впорядковувати, систематизувати, структурувати знання [5, c. 4].  

На сьогодні актуальною є потреба у створенні системи Smart-освіти в Україні, що 

передбачає використання Smart-технологій, які мають значну кількість переваг: 

спонукають до розвитку творчих здібностей, професійних знань, формують критичне 

мислення. У розвинених країнах ідея Smart-освіти – це національна доктрина. 

Розуміння вищеназваних проблем учителем має спонукати його до певних 

методичних пошуків та дій. Саме це стало основним для мене у виборі теми 

дослідження та запровадження набутих знань у практику моєї роботи. 

Метою роботи було створити зручний у використанні вчителям, батькам та учням 

інформаційний сайт-навігатор, який дозволяв би бути активним учасником навчально-

виховного процесу, мати можливість відслідковувати результати роботи та 

отримувати доступ до необхідних матеріалів (використано G-Suite for Education). 

У багатьох дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених і педагогів розглянуто 

особливості використання новітніх Smart-технологій у навчальному процесі. Зокрема 

проблему використання Smart-технологій у навчанні досліджують О. П. Дмитрук, 

М. О. Ісакова, Н. М. Коптюг, О. Б. Косовська, М. В. Левчук, М. С. Томчук та інші [5, c. 25]. 

Аналіз статей, які присвячені Smart-підходам у навчанні показує, що Smart-освіта 

бачиться як навчальний процес з використанням технологічних інновацій та 

Інтернету, який надає школярам можливість придбання інформаційної компетенції на 

основі системного багатовимірного бачення і вивчення дисциплін. 

Інформаційні технології застосовую в наступних випадках: 

– з метою діагностичного тестування якості засвоєння навчального матеріалу; 

– з метою надання можливості слідкувати за навчально-виховним процесом 

гімназії; 

– у тренувальному режимі для відпрацювання елементарних умінь і навичок після 

вивчення теми; 

– у навчальному режимі; 

– у режимі дистанційного навчання; 

– з метою створення індивідуальної освітньої траєкторії руху учня. 

Для реалізації завдань на особистісно зорієнтованому уроці вважаю доречним 

застосування різних засобів Smart-технології. 

Smart-технології дозволяють створювати віртуальні навчальні аудиторії, в яких 

проводяться он-лайн заходи лекції, семінари, конференції, що сприяють оптимізації 

навчального процесу. Так на платформі Google через додаток Classroom організовано 

систему дистанційного навчання учнів, де викладено матеріали до кожного уроку, 

зібрано виконані роботи учнів, збережено оцінки та результати роботи. 

Платформа Google, зокрема додатки Meet та Hangouts, що вбудовані в структуру 

віртуального класу Classroom, дозволяє проводити онлайн-уроки в реальному часі, 

пояснювати матеріали, давати відповіді на запитання учнів, обговорювати важливі 

моменти та демонструвати необхідний матеріал. 

Для моніторингу та контролю навчальних досягнень засобами Smart-технологій 

створено Е-журнал та Е-щоденник.  

Е-журнал включає: 

– документ «Планування та домашні завдання», що дає змогу учням переглянути 

тему уроку, дату проведення та домашнє завдання; 
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– документ «Журнал класу», де систематизовано контроль навчальних досягнень 

учнів. До даного документу доступ мають лише вчителі. Є аналогом паперового 

журналу. 

Е-щоденник є особистим документом кожного учня та демонструє картину 

навчальних досягнень з кожного предмету. 

Позакласна навчальна робота є складовою частиною всього навчального процесу, 

природним продовженням роботи на уроці та будується на принципі добровільності. 

Тут учням не виставляють оцінок, але обґрунтованість суджень, кмітливість, швидкість 

обчислень, використання раціональних способів вирішення заохочується. Третій рік 

поспіль гімназія працює над реалізацією дослідно-експериментальної роботи на тему 

«Впровадження інноваційної системи оцінювання як шлях підвищення якості освіти». 

Концепцією експерименту передбачено впровадження оцінювання результатів 

позакласної навчальної діяльності учнів за методом «Портфоліо» та врахування їх при 

підсумковому річному оцінюванні. Тому для позакласної роботи підбираю доступний 

матеріал підвищеної складності або матеріал, що є доповненням  основного курсу 

математики, викладаючи його в ігровій, дискусійній, проектній формі на основі Google-

технологій та інтерактивних он-лайн засобів, що дає можливість учням зреалізувати 

себе різнобічно. 

Для якісної організації та забезпечення створення освітньої траєкторії учня 

створено Е-портфоліо. Система, яка включає в себе інформацію стосовно позакласної 

діяльності учня, зокрема його участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах захисту наукових 

робіт різного рівня. Кожен учень має свій власний сайт, де вносить свої здобутки, а 

Smart-технології дозволять здійснити моніторинг та оцінювання таких результатів. 

 Для вчителів аналогічно створено Е-акмепростір, що містить документ з 

інформацією стосовно самоосвіти кожного вчителя. Система узагальнює ці дані, 

пропонує зведену таблицю для зручності перегляду та зберігання усіх даних. 

 Весь документообіг доступний через сайт-навігатор, що містить в собі всі 

попередні категорії, дозволяє швидко та легко знайти відповідний розділ. 

Вважаю, що головним завданням сучасної освіти є створення стійкої мотивації в 

учнів до отримання знань, пошук нових форм та інструментів освоєння цих знань за 

допомогою творчих учнівських рішень. Тому в умовах формування акмеологічної 

позиції учня гімназії, саме формування інформаційної компетентності, є тим скелетом, 

який дозволить учневі саморозвиватися, досліджувати, вдосконалювати свої знання, а 

вчителеві стати провідником у світ нової української школи. 

Школа XXI ст. – це не єдине джерело знань об’єднуючий центр для всіх 

стейкхолдерів освіти. Сучасному освітянському колу варто врахувати те, що для 

досягнення успіху учнів вчитель має стати наставником, модератором і тьютором. 
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ  УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ОРГАНІЗАЦІЇ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 

 

КОНДРАТИК Галина Ярославівна,  

заступник директора з навчально-виховної роботи (комунальний заклад  

«Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І–ІІ  ступенів № 10 –  

професійний ліцей Луцької міської ради»)   

    

Модернізація сучасного освітнього процесу передбачає створення  інноваційного 

освітнього середовища. Головна мета школи – формування гармонійної, духовно 

багатої особистості, здатної до творчості та самовизначення. Тому одним із важливих 

напрямів роботи закладу освіти є розвиток морально-духовних орієнтацій 

підростаючого покоління.  

Морально-духовне виховання учнів – насущна проблема сучасності, тому що  вона 

тісно пов’язана з майбутнім нашої держави. Відсутність духовного розвитку приведе до 

морального спустошення. Зникнуть слова «добро, мир, згода». Не стане 

взаємопорозуміння, довіри. А коли людина втрачає цінності, вона стає 

неконтрольованою.  

«Не вчи камінь котитися, просто прийми перешкоду – і він сам покотиться...», – 

говорив Григорій Сковорода. Ці мудрі слова українського мислителя сказані саме для 

нас, педагогів. У них криється основа великого мистецтва формування й розвитку 

особистості, особистості з природними задатками, яка не терпить насильства, яка 

прагне зрозуміти себе, випробувати себе в різних видах діяльності, розвинути власні 

обдарування, самовдосконалитися.  

Проблеми духовності привертали увагу дослідників здавна. Про це свідчать праці 

педагогів минулого: Я. А. Коменського, Г. Г. Песталоці, А. Дістервега, 

В. О. Сухомлинського. Вони одностайно виділили головні фактори, які впливають на 

морально-духовне виховання учнів: праця, сімʼя, школа, вчитель. 

Педагогічний колектив комунального закладу «Луцький навчально-виховний 

комплекс загальноосвітня школа I–II ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької 

міської ради»   з  2015 року проводив дослідно-експериментальну роботу з проблеми 

«Управління процесом морально-духовного виховання учнів в умовах інноваційного 

освітнього середовища». Головною метою роботи з морально-духовного виховання є 

формування високоморальної життєвокомпетентної особистості, яка успішно 

самореалізується  в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Досягнення цієї мети 

залежить від багатьох факторів, але, на нашу думку, передусім, – від ефективного 

управління навчальним закладом. Це пов’язано і з відходом від принципів 

авторитарної педагогіки, і схваленням принципів інноваційної педагогіки,  

конкуренцією закладів освіти різних типів. Зміст управління інноваційними процесами 

в нашій школі охопив усі складові управлінської діяльності від функцій та методів 

управління до технологій менеджменту інновацій. Упродовж цих років створено 

ефективну структурно-змістову модель навчально-виховного комплексу як освітнього 

закладу, який охоплює не лише колективи учнів і вчителів, але й батьків, жителів 

мікрорайону, науково-педагогічну громадськість.  
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Метою інноваційного управління морально-духовним вихованням учнів у нашому 

навчальному закладі є:  

 всебічний розвиток особистості педагога для подальшого забезпечення 

оптимальних умов  навчання та виховання здобувачів освіти; 

 формування високоморальної конкурентноспроможної особистості учня з 

постійною потребою у самовдосконаленні, самореалізації та самовихованні. 

Ми встановили, що ефективність управління морально-духовним вихованням в 

умовах сучасного навчального закладу полягає в розвитку й удосконаленні всіх 

позицій системи управління, оновленні функцій управління, удосконаленні 

організаційної системи управління, оптимізації технологій управління, розвитку 

професіоналізму керівників і педагогів закладу. Нами розроблена така модель 

управління та інноваційної структури ліцею, що передбачає реалізацію загальної 

прогностичної мети і включає:  

  основні управлінські функції (прогностичну, координаційну, змістовно-

організаційну, комунікативну, коригуючу, аналітично-результативну),  

  методи управління (адміністративні, економічні, психолого-педагогічні та 

суспільного впливу),  

  а також механізм управлінських дій (інформаційно-методичний центр, 

педагогічна та науково-методична ради, психологічний центр «Дар», предметні 

методичні об’єднання, батьківський комітет). 

Перше, що ми зробили, – працювали над формуванням команди для управління 

інноваційною діяльністю з морально-духовного виховання учнів  в умовах сучасного 

навчального закладу. Була проведена діагностика визначення рівня розвитку базових 

характеристик у членів управлінської команди, необхідних для роботи в 

конкурентоздатній команді. Наступний крок – відпрацювання та відбір найбільш 

ефективних управлінських технологій, серед яких знайшли широке застосування 

наступні: елементи адаптивного, стратегічного, державно-громадського управління, 

інтерактивні, інформаційно-комунікативні технології, технології інноваційного 

менеджменту, зокрема маркетинг інновацій, ведеться чітка інноваційна політика, 

політика створення іміджного педагога.  

У закладі діють такі  управлінські проекти: науково-методичний проект 

«Педагогічний Еверест», навчально-виховний проект «Новітні технології  у навчання», 

виховні проекти – «Клас року», «Учень року», навчальний проект «Творча 

обдарованість». 

Для досягнення мети експерименту нам потрібен був творчий  високодуховний  

колектив. Від мікроклімату, що існує в інноваційному середовищі, залежить 

ефективність інноваційної діяльності кожного вчителя. Проект «Педагогічний 

Еверест» – це організація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами згідно з 

інноваційною моделлю рівневої організації методичної роботи. Тому інноваційні 

управлінські технології були застосовані з метою формування дієздатного колективу, 

який, спираючись на єдині цінності, принципи, ідеали, провідні ідеї, норми та правила, 

досяг високих результатів у становленні високоморальної особистості дитини. Для 

створення творчої атмосфери в колективі визначено в управлінській діяльності 

наступні моменти: 
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 провели роботу з поєднання вчителів за спільними для всіх духовними, 

моральними, професійними ідеалами; 

 створили спільність творчих пошуків, тобто поставили перед колективом творчу 

методичну проблему, об’єднавши  роботу педагогічного колективу над завданнями 

дослідно-експериментальної роботи «Управління процесом морально-духовного 

виховання учнів в умовах інноваційного освітнього середовища» з реалізацією 

науково-методичної проблеми школи «Впровадження інноваційних технологій у 

навчально-виховний процес з метою забезпечення якісного рівня освіти», що 

дозволило удосконалити сам процес підготовки здобувача освіти і вчителя, зробивши 

його впорядкованим та структурованим, забезпечило переведення освітнього процесу 

в режим постійного розвитку; 

 сформували наявність творчого ядра вчителів, об’єднаних ідеєю виховати 

справжнього високоморального громадянина нашої держави;  

 працювали над взаємопорозумінням учительської молоді  і досвідчених 

учителів, що знайшло своє вираження у наставництві;  

 забезпечили збереження довіри, взаємоповаги, стабільності кадрів, належного 

психологічного мікроклімату;  

 сформували готовність членів колективу схвалювати рішення та нести за них 

відповідальність.  

Управління творчим ростом педагогів  забезпечували через систему шкільної 

методичної роботи. Проявити себе, розкрити свої знахідки, напрацювання з морально-

духовного виховання учнів учителю можуть через участь у практичних семінарах, 

захистах власних проектів, портфоліо, шкільних конкурсах «Учитель року», «Мій 

майстер- клас», «А я роблю так...» тощо.  

Література, мабуть, найбільш благодатний навчальний предмет, який вже самим 

своїм змістом дає можливість враховувати морально-духовні проблеми сучасного 

суспільства. У руках учителя зарубіжної літератури найбагатша спадщина: 

найвпливовіше на юні душі вчення про добро світу, найбільш дивовижні сторінки про 

дитинство, подорожі, пригоди, кохання, людяні вчинки. Це могутня духовна огорожа 

від зла. Рухаючись «углиб рядка» від значення до смислу, співпереживаючи, 

співчуваючи, розмірковуючи, учні набувають ціннісного досвіду, формують свій ідеал і 

на його основі – своє, особистісне ставлення до світу. Наприклад, працюючи за 

експериментом, учителі  зарубіжної літератури учитель-методист Віннічук Г. А., 

старший учитель Логанова І. В. ставили собі мету віднайти такі форми і методи роботи,  

які б допомогли учням розкрити свої потенціали, збагатитися духовними цінностями, 

усвідомити і зрозуміти роль кожного як громадянина конкретної країни, так і 

представника людства у світі. Експеримент змусив шукати шляхи для формування 

стійкого ставлення до навколишньої дійсності, прагнення жити згідно з вищими 

людськими принципами.  

Побачити красу і гармонію, незвичне в буденному допомагає дослідницька робота 

учнів із зарубіжної літератури, яка формує сучасний науковий світогляд, духовність, 

моральні ідеали. Під час дослідницької роботи, яка реалізується через виконання 

учнівського проекту, вчителі-філологи складають план роботи, добирають проекти, 

цікаві  дітям, створюють атмосферу, сприятливу для роботи і формування культурних 
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цінностей. Наприклад, під час створення проекту до 200-річчя від дня народження 

Тараса Шевченка «Шевченко і світова література» були поєднані інноваційні технології 

позакласної виховної роботи з предмету: медіа технології, дослідницька робота, 

проектна технологія. Учні освоювали створення презентацій, буклетів, листівок, 

колажів. Таким чином, ненав’язливо формувалися у них такі риси особистості як любов 

до батьківщини, гордість за геніїв нашої землі. 

Концепція Нової української школи наголошує на важливості інтегрованих уроків.  

Інтеграційна складова, наприклад,  під час вивчення твору Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у 

прозі» – це «Кулінарна подорож світом», яка дозволяє практично розглянути 

традиційні різдвяні страви Англії, порівнявши їх з українськими. Учні ознайомлюються 

з рецептами цих страв, за можливості готують, долучаючи вчительку з трудового 

навчання. І як висновок, усвідомлюють, яке значення має Різдво для духовного 

збагачення народів різних країн. 

Або моральне судження «Зрада – це зло» формується під час вивчення оповідання 

Джека Лондона «Любов до життя», де є можливість розглянути процес виживання 

людини в екстремальних умовах. Тому інтеграція з географією (місцевість, кліматичні 

умови Півночі, флора і фауна) підсилює реальність того, що відбувається з  героєм. 

А інтеграція з предметом «Основи здоров’я» дозволяє скласти правила поводження в 

складних ситуаціях або як підготуватися до походу в ліс чи гори. Ці практичні поради 

переходять у навички, що є життєво необхідними для учнів. При цьому не менш 

важливою є моральна складова змісту твору. Вражає школярів сила духу героя 

оповідання, його прагнення вижити, психологічне налаштування, небажання вірити у 

зраду товариша. 

 Морально-духовна культура, якої ми так прагнемо від наших учнів, – це, 

насамперед, відстоювання вічних загальнолюдських духовних цінностей, це захист 

моральних принципів, які століттями виробляла людська цивілізація; це раптом 

відчутна ностальгія за добром, красою та гармонією, благородною долею людини, яка 

прагне бути кращою, чистішою,  гідною. Література як вид мистецтва підсилює 

моральні переживання, вона є важливим фактором формування моральної культури 

учня. У  процесі вивчення української літератури також постійно створюються певні 

психологічні передумови, що виявляються у здатності учня, особливо старшокласника, 

заглиблюватися в себе, подумки ставити себе на місце іншого, аналізувати і 

пояснювати поведінку в різних конфліктних ситуаціях, створювати відносно стійкий 

образ  «Я».  

Кожен талановитий твір викликає глибокі переживання, хвилює. У процесі читання 

спрацьовує особливий психологічний феномен – в уяві школяра виникають відтворені 

автором картини, образи, ситуації. Вони мають на нього сильний емоційний вплив, 

особливо якщо читач - підліток. Ця властивість емоційного впливу літератури, аж до 

потрясіння є обов’язковим елементом навчального процесу. 

Наші вчителі української мови і літератуцри надають перевагу нестандартним 

урокам. Вони вимагають ґрунтовної підготовки, врахування різних факторів, зокрема 

рівня сформованості умінь і навичок школярів, їх вікових особливостей та інтересів. 

На таких уроках учень є центральною фігурою: як дослідник, як доповідач, як ініціатор 

дискусії, як активний учасник групи, як консультант. Завдання ж учителя полягає не 

тільки у визначенні теми, обсягу навчального матеріалу і форм його опрацювання, 
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а й у чіткій мотивації навчально-виховного процесу на уроці, забезпеченні 

демократичного стилю спілкування, атмосфери творчого пошуку, успіху кожної 

дитини. Цього  досягають, зацікавлюючи учня художнім текстом, передбачаючи 

вільний вибір ним змісту та форми навчальної діяльності, пропонуючи прийоми 

виконання завдань, шляхи пошуків відповідей на поставлені запитання, заохочуючи 

прагнення знаходити свій спосіб вирішення тих чи інших проблем, підтримуючи 

ініціативу, самостійність, вміння застосувати набуті знання та навички у нових умовах.  

Такий підхід до проведення нестандартних уроків з літератури   забезпечує їх 

доцільність, результативність, спрямованість на плекання дитини як творця свого 

життя. У старших класах учителями-словесниками широко проводяться  уроки-

конференції, уроки-семінари, уроки-диспути, уроки-дослідження, уроки-пошуки, 

уроки-табу, уроки-КВК, наповнені новим змістом, модернізовані відповідно до вимог 

часу, інших суспільних реалій, змін у шкільних програмах з літератури, 

поінформованості та ерудиції сучасних школярів. Учні середніх класів залюбки беруть 

участь в уроках-концертах, уроках-конкурсах, уроках-вікторинах, уроках-уявних 

подорожах, уроках-іграх тощо. 

Реалізація системи морально-духовного виховання дітей здійснюється і через 

цільові комплексні проекти:  «Дослідження морально-духовного розвитку учнів» 

(10 класи), «Дослідження ціннісних орієнтацій учнів» (11-А клас),  «Про тебе» (5–6 класи), 

«Шлях до тебе» (7 класи), «Особиста гідність» (9 класи). 

Сьогоднішні потреби щодо подолання морального занепаду суспільства, 

важливість утвердження гуманістичних цінностей та моральних норм наштовхує на 

необхідність упровадження різноманітних курсів у навчально-виховний процес. Тому 

ми спланували роботу факультативного курсу з трудового навчання (обслуговуючі 

види праці) для учнів 6-8 класів закладів загальної середньої освіти. Розроблена вона 

відповідно до завдань дослідно-експериментальної роботи школи, затверджена на 

засіданні науково-методичної ради Луцького міськуо в 2018 році. 

 Чому саме такий факультатив? Тому що особливості проведення факультативних 

занять з обслуговуючої праці дозволяють і поглибити знання учнів про українську 

вишивку; і збільшити час на практичні вправи; і розвивати пізнавальні інтереси та 

дослідницькі уміння учнів; і посилити зв’язок навчання з життям через формування 

навичок толерантного спілкування, взаємодопомоги, комунікації, тобто формування 

духовності дитини. Метою курсу є формування учня як морально-духовну особистість 

через різні форми і методи роботи, розвиток школяра, здатного творчо мислити, 

ставити і вирішувати соціально важливі завдання у майбутньому житті, виховувати 

повагу та почуття гідності до національної символіки, української культури, традицій. 

Навчальний процес зоорієнтований на наслідок у вигляді очікуваних досягнень 

навчально-пізнавальної діяльності учнів. Шлях досягнення цих результатів визначає 

вчитель відповідно до вікових можливостей школярів. Наприклад, у 6 класі учні 

знайомляться з виконанням початкових вишивальних швів, у 7 – опановують 

складніші шви і застосовують їх при вишиванні нескладних виробів (серветок, 

закладенок, декоративних рушничків), у 8 класі складність виготовлення вишитих 

виробів збільшується. До переліку практичних робіт включаємо такі, що сприяють 

формуванню морально-духовної культури учнів. Це можуть бути предмети і речі, що за 

своїм змістом пов’язані з народною культурою українців, а саме: виготовлення 
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декоративно-ужиткових і ремісничих виробів, що характерні для побуту нашого 

народу. Також це можуть бути вироби військово-патріотичного призначення. 

Прослухавши курс, учні також засвоюють правила ефективного спілкування; вміти 

визначати моральний зміст проблеми у ситуаціях вибору; прогнозувати наслідки своїх 

дій; дотримуватися правил поведінки, взаємодії з ровесниками, дорослими тощо. 

Тобто, на заняттях при виконанні практичних вправ морально-духовні знання 

перетворюються на певні ціннісні навички, образ життя і поведінки особистості.  

Учителі обслуговуючої праці факультативні заняття, відповідно до вимог Нової 

української школи, часто проводять у формі інтегрованих занять спільно з такими 

предметами як українська література, рідна мова, історія, музика, образотворче 

мистецтво, художня культура, географія.  Наприклад, на уроці української літератури в 

7 класі, вивчаючи теми за творчістю Тараса Шевченка, Лесі Українки, учні отримували 

від учителя-методиста Теплякової С. М. інформацію про те, як любили і вміли носити 

вишиванку Леся Українка і Тарас Шевченко. А вчитель української літератури Тур Г. С. 

читала на  заняттях з праці  учням вірші Лесі Українки про Україну, український народ. 

Або в 6 класі на занятті факультативу з теми «Українська вишивка – традиційний вид 

оздоблення виробів» учителька образотворчого мистецтва  Літварчук О. А. розповіла 

учням про українську народну вишивку в мистецтві, про самобутність мотивів, 

орнаментів, колориту української народної вишивки.  

Викладання курсу за вказаною Програмою  надає обслуговуючій праці морально-

духовного спрямування, заняття насичені практико-орієнтованим, діяльнісним 

підходами подачі матеріалу з питань духовності. Адже учні не лише удосконалюють 

конкретні трудові навики, а й  основні категорії духовності, правила етичного 

спілкування; розвиваються вміння визначати моральний зміст проблеми в ситуаціях 

вибору, прогнозувати наслідки своєї поведінки; дотримуватися правил поведінки у 

спілкуванні та виконанні завдань, спільних дій, взаємодії з ровесниками, вчителями, 

батьками тощо. Результатом такої роботи  є практична дія, практичні навички, уміння 

не тільки в труді, а й в моралі. Відбувається  підвищення моральної та професійної 

компетентності і самого педагога, який має бути зразком для дитини. Вчитель, який 

викладає такий курс, повинен сам більше уваги приділяти питанням власної 

духовності, які відображають ступінь інтеграції професійних теоретичних знань, 

ціннісних орієнтацій і практичних умінь педагога, його прагнення до самоаналізу і 

самовдосконалення. 

Важливою умовою у створенні та забезпеченні системи морально-духовного 

виховання є співпраця з батьками. Зробити батьків активними учасниками 

педагогічного процесу — це важлива і відповідальна задача адміністрації і  вчителя. 

Тому в річному плані роботи закладу, в планах методичного об’єднання класоводів і 

класних керівників, виховної роботи глибоко продумані напрями роботи школи з 

батьками: вивчення родин учнів, педагогічна освіта батьків, забезпечення участі 

батьків у підготовці та проведенні колективних справ школи, класу, індивідуальна 

робота з батьками. Взаємодія школи і сім’ї носить характер виховного союзу. 

Результативність роботи з сім’єю дитини полягає в тому, що зростає духовний, 

виховний потенціал сім’ї, а значить і кожної дитини.  Для того, щоб така співпраця була 

успішною, адміністрація школи працює над організацією спільної творчості вчителів, 

учнів та їхніх батьків.  
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Психологічна служба школи проводила комплексний психолого-педагогічний  

моніторинг рівня сформованості морально-духовних цінностей  учнів. Результати 

експерименту вже довели позитивні зрушення в рівнях морально-духовних орієнтацій 

вихованців. У порівнянні з результатами діагностико-концептуального етапу 

експерименту за всіма визначеними критеріями рівень вихованості морально-

духовних орієнтацій учнів значно підвищився. На кінець експерименту 9 % 

знаходяться на репродуктивному рівні вихованості (а було 34 %), 42 % – на емоційно 

усвідомленому (було 37 %)  і 49 % учнів володіють активно-творчим рівнем 

вихованості морально-духовних орієнтацій (було 29 %).  

Вважаємо, що найбільш значущими досягненнями в управлінні дослідницької 

роботи є якісна трансформація змісту навчального та виховного матеріалу в реальні 

форми партнерських стосунків підлітків і ріст вихованості учнів. Значне підвищення 

рівнів вихованості і статистично підтверджена тенденція до їх зростання дають 

підстави сподіватися на позитивну перспективу життєвого самовизначення наших 

вихованців і їхньої морально орієнтованої майбутньої лінії поведінки. 

 Адміністрацією, педагогічним колективом ліцею зроблено висновок, а саме – щоб 

управління морально-духовним вихованням учнів було ефективним, система 

управління повинна забезпечувати: 

 високу поінформованість про потенційно можливі нововведення в виховну 

систему закладу; 

 повноту вивчення актуальних проблем; 

 реальність планів – забезпеченість ресурсами, збалансованість, розподіл 

функцій, обов’язків, надання прав відповідно до мети розвитку; 

 зацікавленість усіх учасників освітнього процесу, підвищення професіоналізму 

педагогів, тобто мотивація усіх виконавців програми розвитку закладу; 

  можливість здійснювати аналіз, контроль і корекцію впровадження інновацій в 

морально-духовний розвиток особистості, реалізації програми розвитку закладу. 

За цими аспектами накопичено чималий досвід роботи. Основними формами 

оприлюднення результатів інноваційного пошуку стали семінари-презентації, 

конференції для батьків, учителів, керівників закладів загальної середньої освіти, 

участь у міських і обласних методичних заходах, на фестивалях інновацій ВІППО. 

Оприлюдненню сприяли публікації у фаховій пресі.  

Отже, працюючи над виконанням завдань дослідно-експериментальної роботи, ми 

довели, що  ефективність управління інноваційною діяльністю залежить від розвитку 

всіх структур школи, оновлення функцій управління, удосконалення організаційної 

системи управління, оптимізації технологій управління, саморозвитку адміністрації 

закладу. Нами створено модель навчально-виховного комплексу, діяльність якого 

спрямована на морально-духовний розвиток особистості дитини. До складу  моделі 

входять колективи учнів та вчителів, батьків, мешканців мікрорайону, науково-

педагогічна громадськість. 

 

 

 

 



 

 
66 

 

Збірка статей форуму 

САМООСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ 
 

КАРПУК Лідія Миколаївна,  

директор (заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів  

села Залісся Камінь-Каширського району, Волинської області) 

 

Стрімкі зміни в суспільстві висувають пряму залежність високої якості освіти від 

високої якості підготовки педагогів. Постійно зростають вимоги до професії вчителя, 

його діяльності, за яких виникає потреба стабільного підвищення професіоналізму, 

освоєння ним нових ролей і компетентностей, реалізації особистісно-орієнтованої 

моделі його професійного зростання. Володіння умінням навчатися протягом життя, 

впроваджувати в практичну діяльність сучасні освітні технології, найкращі результати 

педагогічних досліджень, творчо застосовувати педагогічну спадщину видатних 

педагогів розглядається і як важлива передумова, що забезпечує нинішнє проведення 

модернізації освіти на основі осмислення національного і зарубіжного досвіду. 

Метою статті є показати фактори впливу на оволодіння педагогами закладу 

сучасними освітніми технологіями та їх застосування у практичній діяльності. 

Завдання: 

  розкрити роль  дирекції школи у створенні умов, що мотивують педагогів до 

пошуку і впровадження нових наукових досягнень і фактів передового педагогічного 

досвіду; 

  показати комплексний підхід до відбору змісту й організації обраної теми 

педагогами з самоосвіти відповідно до науково-методичної теми закладу; 

  проаналізувати вплив систематичності і послідовності самоосвіти, неперервний 

характер роботи педагогів на формування професійних компетентностей у контексті 

модернізації змісту освіти; 

  показати роль прозорості і наочності у поширенні самоосвітньої роботи 

педагогів в  колективі школи та на інших рівнях. 

Дирекція закладу освіти працює над створенням умов, що мотивують педагогів до 

пошуку і впровадження нових наукових досягнень і фактів передового педагогічного 

досвіду. Для цього визначили ряд факторів, які стимулюють педагогів до професійного 

росту: шкільна методична робота; приклад та вплив колег, керівників; організація 

праці в школі, увага до цього керівників; умови роботи, можливість самоосвіти; 

зацікавленість роботою; зростаюча відповідальність; довіра (можливість отримання 

поваги у колективі). Крім того, застосовуються моральні і матеріальні стимули: подяки, 

грамоти, посилання на думку колег, робота на довірі, створення атмосфери підтримки, 

грошові винагороди тощо. 

Діяльність закладу має системний, комплексний, творчий, оперативний, 

колективний характер.  Вона будується на досягненнях науки і передового 

педагогічного досвіду, на аналітичній, організаційній, діагностичній, пошуковій, 

науково-практичній та інформаційній діяльності і сконцентрована навколо науково-

методичної теми «Створення умов для розвитку і самореалізації особистості в умовах 
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використання нових педагогічних технологій». Відповідно загальної теми кожний 

педагог  вибирає свою тему самоосвіти і діє за алгоритмом: 

  вибір і формулювання власної науково-методичної теми; 

  вибір інноваційних технологій та ідей ППД для реалізації обраної теми; 

  розширення теоретичної підготовки  з обраної теми; 

  вибір форм і методів практичного розв’язання теми; 

  апробація  обраних форм і методів роботи на уроках і в позаурочній діяльності; 

  узагальнення набутого досвіду, оформлення матеріалів. 

Велику роль у роботі з педагогічними кадрами задля розвитку їх професійних 

компетентностей відіграє гласність і наочність у поширенні самоосвітньої діяльності. 

Активно практикуємо  конференції, педчитання, семінари-тренінги, круглі столи, 

дискусії, діалоги, методичні естафети, веб-квести, інноваційні форми проведення 

педрад  (методичний день, кросинг, лепбук), беремо участь у вебінариах,  онлайн-

заходах,  фахових конкурсах,  поширюємо власні матеріали на сайті закладу і освітніх 

сайтах.  

 

ПСИХОЛОГО-СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ  

В УМОВАХ КАРАНТИНУ  
 

ЛЕВКОВА Світлана Віталіївна,  

соціальний педагог (Нововолинська спеціальна школа № 3) 

 

Дистанційне навчання стало викликом для педагогів, учнів та батьків нашого 

закладу освіти. Вчителям необхідно було в дуже короткі терміни переформатувати 

звичний освітній процес у дистанційний формат навчання. Соціально-психологічній 

службі довелося модифікувати на час карантину річний план роботи та визначити 

актуальні напрямки. 

У навчанні дітей з особливими освітніми потребами значну роль відіграє емоційний 

розвиток. Емоції – це те, що є постійно з дітьми, батьками та вчителями. В період 

карантину наші емоції мали різні прояви. Тому усім учасникам освітнього процесу 

необхідно було допомогти, навчити справлятися з власними емоціями. Цю місію на 

себе взяла соціально-психологічна служба нашого закладу освіти. 

Проблемним питанням в умовах карантину було навчання тих дітей, сім’ї яких не 

мали доступу до інтернету. У таких випадках педагоги здійснювали навчання у 

телефонному режимі, що не дозволяло у повній мірі забезпечити належну якість 

освітніх послуг. 

Для здійснення обміну навчальними матеріалами педагоги створили спільноти в 

соціальних мережах, мобільних додатках. Матеріали висвітлювали у Viber групах, 

власних блогах, Facebook сторінці нашого закладу. А соціально-педагогічний супровід – 

на Facebook сторінці «KROK SCHOOL». (URL: https://www.facebook.com/ 

groups/593949064662125) 

Таким чином було налагоджено онлайн-зв’язок та онлайн-підтримку з сім’ями. 

Адже саме сім’я  є потужною підтримкою в отриманні освітніх послуг на дистанційному 

навчанні. 

https://www.facebook.com/groups/593949064662125
https://www.facebook.com/groups/593949064662125
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Ефективність роботи команди психолого-педагогічного супроводу та успішність 

розвитку дитини із особливими освітніми потребами безпосередньо залежіть від 

порозуміння між членами команди та зосередження на загальній меті. А метою на 

період дистанційного навчання було не змушувати дитину опановувати нові 

академічні знання, а робити все можливе, щоб уже набуті знання, вміння, навички не 

забулись. Не менш важливим було збереження психоемоційного стану дітей. З цією 

метою соціально-педагогічною службою у  Viber групах велася рубрика «Допоможемо 

батькам допомогти дитині не сумувати». Це перегляд запропонованих мультфільмів, 

відео та фото альбомів, арт-терапія підручними засобами, казко- та музикотерапія та 

багато іншого.  

Увесь процес віддаленого навчання дітей із особливими освітніми потребами є 

глибоко індивідуалізований. Ураховуючи потенційні можливості дітей, рівень їхнього 

сприймання, пізнавальних процесів, темпу научуваності, учителі розробляли 

індивідуальні картки, мнемотаблиці, добирали та складали тексти задач та оповідань, і 

з покроковою інструкцією щодо роботи з карткою (матеріалом) надсилали учням. 

Учителі не боялися експерементувати вони проявляли педагогічну свободу у роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами.   

Спілкуючись з учителями можу сказати, що їм теж було не просто... Адже, 

педагогічні працівники – це люди соціально активні. Для них ізоляція є надто 

травматичною. Особливо не вистачало живого спілкування, справжніх емоцій, 

допитливих поглядів, щирих усмішок та теплих долоньок учнів. 

Ми швидко зрозуміли, що навчальну рутину потрібно урізноманітнювати,  

щоб   результат такого навчання не перетворився на стрес та ізоляцію або просто на 

оцінки в журналі, а   залишився у пам’яті кожного учня теплими та добрими спогадами. 

Відомо, що організація різних тематичних та святкових подій – це вже доволі важка 

праця. В умовах карантину така робота здається взагалі неможливою. Але нам це 

вдалося! Зацікавити дітей, залучити батьків до проведення дистанційних заходів в 

Інтернет мережі. Це:  

  флешмоб #НА_КАРАНТИНІ_РАЗОМ_З_КНИГОЮ до Всесвітнього Дня книги; 

  флешмоб «Рятуємо планету разом», участь у Всеукраїнському проєкті 

«Мішечок»; 

  онлайн-конкурс малюнків на екологічну тематику #ЖИВИЗЕМЛЯ; 

  вірш-онлайн «Чорнобильські дзвони» у виконанні учнів 5 – 9 кл. до 34 річниці 

Чорнобильської катастрофи; 

  флешмоб #ПІДТРИМАЄМОЛІКАРІВ; 

  фотоколаж #СОНЦЕНАМСЯЄ до Дня Сонця; 

  флешмоб до Дня Перемоги #НІКОЛИЗНОВУ; 

  вірш-онлайн «Нам не треба війни» у виконанні учениці 5 класу; 

  фотоколаж до Дня Матері #Я  МАМУ; 

  відеоролик «СІМ’Я – ЦЕ ХРАМ ЛЮБОВІ І ДОБРА» до Міжнародного Дня сім’ї; 

  відеочелендж «(НЕ)ХОЧУ ДО ШКОЛИ!» від учнів 5 класу для підняття настрою; 

  відеочелендж «ВДАРИМО ПОЗИТИВОМ ПО КАРАНТИНУ» відповідь на виклик від 

учнів 8 класу; 

  відеоролик #ВИШИВАНКАDAY2020; 
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  відеоролик #ДЕНЬ_ВИШИВАНКИ від 8 класу; 

  відеоролик #ВСЕСВІТНІЙ_ДЕНЬ_ВИШИВАНКИ від учениці 8 класу, дівчинки з 

особливими освітніми потребами, яка створила це відео пальчиком лівої ноги; 

  підведення підсумків через спогади про цей навчальний рік від соціального 

педагога; 

  підведення підсумків через спогади «СТОРІНКАМИ ФОТОАЛЬБОМУ П’ЯТОГО КЛАСУ»; 

  фільм «Наші будні» від дошкільних груп «Краплинки» та «Перлинки»; 

  креативне та безпечне святкування останнього дзвоника онлайн 

#ОСТАННІЙДЗВОНИК”2020. 

Таким чином нам вдалось виконати виховний план роботи , а дітям отримати масу 

позитивних емоцій від кожного вподобання у  Facebook. 

Отож, тільки разом ми здатні подолати всі труднощі. Цьогорічне дистанційне 

навчання є підтвердженням того, що сучасний учитель – це творча, активна, 

комунікабельна, динамічна, вольова, впевнена у собі, толерантна, високо компетентна 

особистість. 

 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ –  

ПРОСТІР РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 
 

ЛУКАШ Людмила Йосипівна, 

 заступник директора з навчально-виховної роботи 

(заклад загальної середньої освіти № 23 м. Луцька) 

 
На сучасному етапі розвитку освіти, практичної реалізації концепції «Нова українська 

школа»,  освітні заклади прагнуть працювати в умовах інноваційного освітнього 

середовища, що є підґрунтям конкурентоспроможного навчального закладу.  

Ми вважаємо, що інноваційний навчальний заклад характеризується як відкрита 

соціально-педагогічна система, яка постійно оновлюється структурно й 

функціонально, реагуючи не тільки на наявні зміни в сучасній освіті, а прогнозуючи їх, 

стратегічно плануючи розвиток своїх можливостей для випереджувального вирішення 

задач, які можуть виникати перед освітнім закладом.  
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Оновленню функцій сучасного закладу освіти відповідно до соціальних, 

економічних, культурних перетворень у суспільстві сприяє дослідно-

експериментальна діяльність. Участь педагогічного колективу у такій роботі дозволяє 

конструювати нові інноваційні прийоми, методи, технології  навчання, вмінню 

створювати педагогічно виправдані проєкти, моделі. 

Необхідність інноваційної діяльності навчального закладу спонукало нас до 

дослідження теми: «Моделювання інноваційного середовища навчального закладу для 

формування соціально-адаптованої особистості». Дирекцію школи  цікавлять питання 

оновлення змісту управління школою, постійне підвищення якості освітнього процесу, 

розвиток творчого потенціалу кожного учня, вчителя і колективу в цілому.  

Наукові дослідження та передовий педагогічний досвід переконують, що 

ефективність роботи школи значно підвищується при наявності інноваційної науково-

обґрунтованої моделі управління, яка б забезпечувала взаємодію і взаємозалежність 

всіх ланок в системі функціонування навчального закладу. Однак, яку б структуру не 

мала б модель управління освітньою установою, у всіх випадках вона повинна 

відображати головне завдання управлінської діяльності: виявлення і впровадження 

найбільш інноваційних  технологій підвищення ефективності  й результативності 

роботи шкільного колективу, створення сприятливих умов для успішного розвитку й 

динамічного функціонування навчального закладу.  

Варто відзначити, що суттєву роль у процесі моделювання управлінської діяльності 

школи відіграє плідна співпраця педагогічного колективу з науковцями Волинського 

ІППО. Активними учасниками загальношкільних науково-практичних конференцій, 

педагогічних рад, семінарів-тренінгів, педагогічних читань є В. В. Вітюк, заступник 

директора з науково-методичної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;  

Н. М. Ткачук, заступник директора з наукової роботи, кандидат педагогічних наук;  

А. М. Луцюк, завідувач кафедри педагогіки і психології, кандидат педагогічних наук, 

доцент; Н. В. Кінах, кандидат економічних наук, доцент; Л. І. Турчина, старший 

викладач кафедри педагогіки і психології.  

Головними концептами, які покладені  в основу моделі управління школою є місія, 

що в перекладі означає «відповідальна роль, доручення», формулює уявлення про те, 

для чого існує навчальний заклад і в чому його відмінність від подібних установ, а 

також мета та завдання. Вони відображають головне покликання або професійний 

запит колективу школи на даному етапі її розвитку. Основні функції місії: 

– спосіб представлення школи в зовнішньому середовищі та формування її іміджу; 

– основа для визначення цілей і стратегії навчального закладу; 

– способи згуртування колективу школи, формування командного духу. 

Місія відображає не тільки орієнтацію на визначений контингент учнів, а й 

характер послуг, пропонований нашим навчальним закладом, які спрямовані на 

розвиток потенціалу особистості. 

Таку ж змістову суть мають і інші концептуальні засади (мета та завдання), які 

орієнтовані на особистість як учня, так і вчителя, задля підвищення їх значимості в 

процесі створення сприятливого освітнього середовища. 

Під інноваційним потенціалом вчителя ми розуміємо сукупність соціокультурних і 

творчих характеристик його особистості, яка виражає готовність удосконалювати свою 

діяльність та наявність мотивації, що забезпечують цю готовність, засобів і методів. 
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Також, необхідно відзначити, що реалізація на практиці інноваційного потенціалу 

окремого вчителя виявляється особливо результативною за наявності педагогічного 

колективу однодумців, здатних до реалізації освітніх ідей, проєктів тощо.  У практиці 

наших предметних методичних об'єднань ми закріпили парне співробітництво над 

науково-методичною темою.  

В основу дослідно-експериментальної діяльності покладено педагогічне 

проєктування як прикладний науковий напрям педагогіки, спрямований на 

розв’язання завдань розвитку, оновлення сучасних освітніх систем. Тому реалізація 

завдань дослідно-експериментальної роботи відбувається у творчій співпраці 

педагогів, учнів та батьків у межах таких міні-проектів:  

–  «Школа  успішної особистості» – керівник вчитель-методист О. А. Янчук 

(розвиток творчих здібностей учнів, формування професійної компетентності 

вчителя);  

–  «Товариство юних інтелектуалів» – керівник вчитель-методист 

О. М.  Ковтунець  (міжпредметна інтеграція початкової школи);  

– «Наша надія» – керівник вчитель-методист Т. Г. Риковська (створення моделі 

роботи з обдарованими дітьми);  

– «Ми в сучасному інформаційному просторі» – керівник вчитель-методист 

І. Д. Боровицька (критичне застосування ІКТ);  

– «Соціальна компетентність школяра» – керівники Л. І. Турчина, практичний 

психолог Л. І. Горніч;  

– «Освіта без кордонів» (міжкультурне спілкування) – керівники вчителі 

польської, англійської, німецької мов Л. Я. Германович, Л. О. Гаврилюк, Б. Л. Оксенюк; 

– «Сучасний вчитель – агент змін» (моделювання НМР закладу у межах дослідно-

експериментального проекту) – керівник Г. П. Басік, вчитель-методист. 

Алгоритм розвитку професійної компетентності вчителів включає: педагогічну і 

психологічну освіту; виявлення резервів і бар’єрів зростання професійної 

компетентності; диференціацію, створення творчих груп; відпрацювання 

індивідуальних траєкторій  процесу  розвитку; апробацію одержаних знань і вмінь; 

рефлексію, що включає обмін досвідом.  

Сутність інноваційних процесів в освіті – це рішення двох проблем  вивчення і 

узагальнення прогресивного педагогічного досвіду та його поширення, впровадження 

досягнень психолого-педагогічної науки в практику. Щоб запланувати виявлений 

досвід на вивчення, аналізуємо його відповідність; адже досвід – учора передовий – 

завтра неактуальний; для одних передовий, а  для інших – етап, що пройшов; в одних 

умовах передовий, в інших – немає цінності.  

Ми пропонуємо вчителеві різні механізми фіксації та презентації свого досвіду: 

І етап – школа;  ІІ етап – місто, область;    ІІІ етап – публікації у пресі, виступи під час он-лайн 

заходів.  

Також практикуємо моделювання та проєктування педагогічного досвіду колег 

через інтерактивні форми проведення педагогічних рад, засідань предметних 

методичних об’єднань, творчих груп. Потужною ланкою у професійному зростанні є 

методичне об’єднання. Практикуємо творчі портрети предметних методичних 

об’єднань із підсумковим випуском електронних методичних бюлетнів, відеороликів, 

які ви можете бачити на сайті нашої школи або на особистих сторінках вчителів. 

Лукш Л.Й.,  заступник директора  
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«Прижились» у школі і методичні педагогічні «мости» із іншими навчальними 

закладами. У цьому напрямку співпрацюємо із Локачинською гімназією, 

Якушинецькою СЗОШ-гімназією Вінницької області, гімназією імені Констанції 

Маркевич (республіка Польща).  

Основними шляхами поширення досвіду наших колег є методичні розробки, 

методичні рекомендації, статті, публікації, авторські програми, показові уроки, 

семінари, конференції, участь у фахових конкурсах. Учителі школи – є керівниками 

структурних підрозділів міського методичного кабінету, членами журі міських 

предметних олімпіад, виставок,  конкурсів.   

Для того, щоб створити модель соціально-педагогічного супроводу, яка б містила 

сучасні технології та методи формування соціальної компетентності учнів і 

забезпечила б успішну соціально-психологічну адаптацію учнів в інноваційному 

освітньому просторі, розроблені  методичні рекомендації «Емоцій дивовижний світ» 

(автори А. О. Кубай, Л. І. Горніч). 

 Педагоги закладу беруть активну  участь у Міжнародних науково-практичних 

конференціях, а вчителі німецької та польської мов проходять міжнародне стажування 

в Польщі та Німеччині. Школа успішно співпрацює із Всеукраїнським фондом 

«Благополуччя дітей» у реалізації просвітницьких програм для учнів та їх батьків, бере 

участь у Всеукраїнському науково-педагогічному проєкті «Інтелект України». 

Значне місце у дослідно-експериментальній роботі приділяється роботі з 

обдарованими дітьми. На педагогічних читаннях, методичних індивідуальних 

консультаціях, постійно діючому семінарі для класних керівників та керівників секцій 

ШНТ «Обдаровані діти: проблеми, перспективи»,  а також педагогічних радах вирішуються 

актуальні проблемні питання. Співпраця з філією Малої академії наук є свідченням 

ефективної роботи моделі шкільного наукового товариства «Креатив». Важлива роль у 

школі відводиться предметним олімпіадам та Інтернет-олімпіадам, які розглядаються 

адміністрацією з точки зору управління пізнавальною діяльністю учнів та вчителів.  

Таким чином, завдяки дослідно-експериментальній роботі педагогічний колектив 

навчального закладу прагне створити інноваційне соціально-педагогічне середовище, 

яке формуватиме успішну особистість дитини та компетентного випускника, 

забезпечуватиме творчий розвиток  педагога Нової української школи.  

 

ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА Й УЧНЯ  

В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
 

ХВІЩУК Олександр Віталійович, 

заступник директора з навчально-виховної роботи  

(комунальний заклад  «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області») 

 
У сучасній соціокультурній ситуації, яка характеризується стрімкими змінами в 

різних сферах життя суспільства − політичній, економічній, науковій і культурно-

мистецькій, поряд із освіченою та фаховою компетентністю особливого значення 

набувають уміння людини самостійно мислити, висувати нестандартні ідеї та 

прогнозувати, виявляти творчий підхід у будь-якій діяльності. На думку 
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Г. С. Альтшуллера: «Концепція стандартної освіти − готувати дітей до 

запам’ятовування матеріалу. Досвідчені педагоги готують дітей, які розуміють 

матеріал, уміють ним оперувати. Та лише окремі педагоги можуть (або хоч 

намагаються) готувати дітей до створення нового матеріалу. Творчій особистості 

потрібні педагоги і творчі вчителі». 

Тому проблема обдарованості, творчості, таланту молодої особистості виходить на 

передній план у державній політиці, визначаючи пошук, навчання та виховання 

талановитої молоді, стимулювання їх творчої праці. В Україні прийнято цілий ряд 

державних актів, що спрямовані на створення загальнодержавної мережі закладів 

освіти для обдарованої молоді. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дослідженню проблеми 

розвитку обдарованих і академічно здібних дітей і підготовці вчителя до співпраці з 

цією категорією учнів сьогодні є однією з головних у практиці роботи закладів освіти 

України. У цих умовах особливо посилюється необхідність використання 

педагогічними працівниками спеціальних стратегій і сучасних технологій із дітьми [1]. 

Робота педагогічного колективу закладу в режимі дослідно-експериментальному 

дозволила виявити педагогічні умови та методологічну спрямованість діяльності всіх 

учасників освітнього процесу. Усі педпрацівники були залучені до науково-

дослідницької та експериментальної діяльності.  

За роки експерименту створено оптимальні умови для самоосвітньої роботи 

вчителів і зростання їх професійної майстерності. Що ж стимулює дослідницьку 

діяльність учителя?: 

• робота у складі предметних методичних об’єднаннях; 

• участь у проведенні педрад, конференцій, семінарів, єдиних методичних днів 

тощо; 

• участь в апробації нових програм, курсів, факультативів; 

• робота у складі творчих груп; 

• робота з обдарованими учнями; 

• участь у конкурсі «Учитель року»; 

• атестація; 

• підвищення фахової кваліфікації шляхом участі у семінарах і конференціях, які 

проводяться на базі вищих навчальних закладів і безпосередньо у ВІППО; 

• поширення перспективного педагогічного досвіду. 

Як відомо, кожна дитина − мікрокосм індивідуальних особливостей, цінностей, рис, 

які відрізняють її від інших. Але все ж можна виділити деякі загальні поради щодо 

роботи з обдарованими дітьми, що викристалізувалися в процесі експериментальної 

діяльності: 

▪ Обдаровані діти не сприймають суворо регламентованих, однотипних занять і 

завдань, які не дають їм можливості працювати на повну силу інтелекту. Навчальну 

діяльність на уроках треба організувати таким чином, щоб приділити їм увагу 

(урізноманітнити завдання і програму в цілому, виділити час на консультації, надати 

можливість самим обирати рівень складності завдань, розвивати ініціативу, гнучкість 

мислення, уяву). 

▪ Рання діагностика дитячої обдарованості й створення умов для індивідуалізації 

навчання буде практичною реалізацією розвитку творчо обдарованого учня. 
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▪ Розвиток творчої обдарованості неможливий без дотримання принципів 

розвивального навчання − проблемності, індивідуалізації, діалогічності. 

▪ Для розвитку творчої обдарованості дітей необхідно систематично повертати їх 

до власних емоційних переживань, адже міцно запам’ятовується лише те, що сильно 

вплинуло на душу, викликало шквал емоцій. 

▪ У навчальному процесі необхідно обговорювати кінцеві цілі й передбачувати 

результати ще на початковому етапі діяльності. Тобто учні мають усвідомлювати, що, 

як і навіщо їм належить виконувати. 

▪ Одним із основних принципів навчання обдарованих є створення стану безвиході 

(за Сократом) або розвивального дискомфорту, із якого учень повинен шукати вихід, 

приймати для цього певні рішення й чинити дії. 

Досвід практичної роботи з обдарованими свідчить, що вчителю для навчання 

таких дітей необхідно володіти належними предметними, психолого-педагогічними та 

методичними знаннями, мати високий рівень інтелекту, широку ерудицію, творчий 

світогляд. Він також має постійно 

самовдосконалюватися − учити і 

вчитись сам, бути ентузіастом, 

цілеспрямованим, наполегливим, 

впевненим у своїх силах, 

принциповим у важливих питаннях і 

водночас гнучким, коли йдеться про 

другорядне. Йому потрібно мати 

організаційні здібності для 

створення атмосфери творчості, 

розкутості, вільного ділового спілкування, спонукання до творчості, уміння слухати. Як 

відомо, лише особистість може виховати особистість і тільки талант може виростити 

новий талант. 

Компетенція педагога − важливий чинник у використанні спеціальних методів 

навчання. Саме вчитель і створює атмосферу, яка може надихати учня або руйнувати 

його впевненість у собі, заохочувати чи пригнічувати інтереси. Щоб створити таке 

освітнє середовище, педагог повинен використовувати творчі методи: 

• стимулювати бажання учнів працювати самостійно; 

• заохочувати до проектної діяльності; 

• активно впроваджувати принципи педагогіки партнерства; 

• надавати дитині свободу вибору галузі застосування своїх здібностей. 

За умови правильної систематичної і цілеспрямованої педагогічної організації 

діяльності учнів, пізнавальний інтерес може та повинен стати їх стійкою рисою, 

упливати на розвиток і формування пізнавальної активності. 

Якщо охарактеризувати вимоги до вчителя, що має забезпечити таку організацію 

освітнього процесу, то це педагог, який: 

• має високий рівень інтелектуального розвитку, широке коло інтересів і вмінь, 

творчий особистий світогляд, здібності до індивідуалізації навчання, позитивну 

«Я-концепцію»; 

• виявляє гнучкість, готовий до постійного самовдосконалення;  
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• уміє модифікувати навчальні програми; має високу самооцінку;  

• доброзичливий, чуйний, поважає право іншого не бути схожим на нього самого; 

• знається на психології обдарованих дітей, відчуває їхні потреби та запити. 

Для підготовки вчителя, який би відповідав вищезазначеним критеріям, науково-

методична діяльність педагогічного колективу спрямована на розробку, адаптацію та 

впровадження інноваційних технологій, необхідних для особистісно орієнтованого 

процесу шляхом усвідомлення, рефлексії, аналізу та виявлення перспективного 

педагогічного досвіду. 

Проводиться робота з розробки системи диференціації навчання за рівнями 

розвитку учнів, створення ситуацій успіху для кожного в освітньому просторі, розвиток 

уміння діяти в ситуації невизначеності, нестабільності, здійснювати дослідницьку 

діяльність, самостійно здобувати та засвоювати нові знання. Велику роль у цьому 

процесі відіграє робота шкільних методичних об’єднань, науково-методичної та 

педагогічної рад.  

Отже, формування пізнавальної, інтелектуальної, самоосвітньої інформаційної 

компетентностей учнів в умовах експериментального закладу відбувається під час 

навчально-дослідницької роботи. Це важливий компонент розвитку творчої 

особистості, найсильніша мотивація пізнавального процесу. Набуття навичок 

навчально- та науково-дослідницької діяльності − серйозна заявка на успішне 

майбутнє. 

Уміння школярів працювати з текстом, експериментувати та робити висновки, 

презентувати й захищати свої напрацювання перед компетентною аудиторією дає 

можливість, а, головне, досвід створення наукових праць і нестандартного вирішення 

різноманітних проблемних, а згодом і життєвих завдань. 

Головний результат будь-якого навчального заняття в умовах експериментального 

закладу освіти – розвиток оволодіння учнями ключовими компетентностями на основі 

педагогіки партнерства й особистісно орієнтованому підході. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТВОРЧОЇ ГРУПИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

ДЕНИСЮК Наталія Михайлівна,  

заступник директора з навчально-виховної роботи 

(заклад загальної середньої освіти  № 22 м. Луцька)  

 

 Реформування національної системи освіти спричинило потребу в оновленні 

діяльності освітнього закладу. Одним із компонентів модернізації освітньої галузі є 

дослідно-експериментальна робота, необхідність і важливість проведення якої полягає 

в отриманні нового педагогічного знання та досвіду і є засобом зростання 

професіоналізму вчителя-дослідника.  
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У спрямуванні творчих пошуків педагогів щодо вивчення і впровадження 

досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного досвіду, для реалізації 

завдань дослідно-експериментальної роботи в освітній процес особлива увага 

відводиться творчій групі.  

Робота творчої групи націлена на вирішення актуальних проблем і протиріч, що 

виникають  шляхом розробки і освоєння нового, здійснюється для подолання 

труднощів і  проблем освітнього процесу, які складно вирішити традиційними 

способами. Головним завданням творчих груп є розробка рекомендацій на основі 

вивчення досягнень науки, пробне впровадження їх у практику, пошук ефективних 

шляхів застосування результатів наукових досліджень, створення передового досвіду.  

Діяльність творчої групи можна представити такими основними етапами: 

І. Підготовчий (діагностико-організаційний), під час якого здійснюється аналіз 

якісного складу педагогічних кадрів; проводиться діагностування, визначається 

науково-методична проблема, над вирішенням якої буде працювати творча група, 

обґрунтування її актуальності; аналізується наявний передовий педагогічний досвід  із  

проблеми; проводяться консультації з науковцями, розподіл обов’язків між членами 

творчої групи; складається план роботи, визначається мета, завдання діяльності; 

розробляється зміст. 

ІІ. Системно-організаційний, у ході якого проводять глибоке вивчення проблеми; 

розробляють моделі, схеми, рекомендації, поради щодо застосування в практичній 

діяльності досягнень науки, відбувається колективне обговорення шляхів розв’язання 

проблеми, висунутих гіпотез. 

ІІІ. Моделюючий, здійснюється апробація набутого досвіду, напрацьованих 

рекомендацій, проектів, програм тощо; корекція їх у процесі практичного застосування; 

моделювання власного, узагальнення кращого педагогічного досвіду. 

IV. Результативно-узагальнювальний, проводиться визначення результативності 

діяльності творчої групи; експертиза матеріалів для масового впровадження. 

V. Пропагандистсько-консультативний: відбувається поширення напрацювань 

творчої групи, створеного педагогічного досвіду в масову практику; допомога 

педагогічним працівникам, яких зацікавила проблема; підбиваються підсумки роботи, 

визначаються перспективи. 

Оптимальний склад творчої групи – від 3 до 12 осіб, теоретично підготовлених до 

дослідження вибраної науково-педагогічної проблеми, вивчення та впровадження 

педагогічних ідей у практику.  
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Творча група створюється і припиняє діяльність за ініціативи її учасників та в міру 

вирішення поставлених перед нею завдань.  

Організовуючи роботу творчих груп, варто дотримуватись основних напрямків 

діяльності: 

– навчального: реалізація системного підходу до пізнання; створення психолого-

педагогічних конструкцій освітнього процесу (мета, типи зв’язків, результат, 

прогнозування і конструювання); 

– методичного: консультації за розробленою тематикою; підготовка методичної 

документації (програми конспектів уроків, занять, навчальних посібників, 

рекомендацій); розробка і практичне використання в освітньому процесі активних 

форм навчання, тренінгів, «мозкових штурмів», дискусій, дебатів тощо; організація 

реферативно-дослідницької роботи вчителів (вивчення, аналіз психолого-педагогічної 

літератури); 

– науково-дослідного: робота над експериментом; індивідуалізація й диференціація 

навчання; сучасні технології; діагностика діяльності вчителя і учня; збагачення 

психолого-педагогічними знаннями; краєзнавство; 

– пропаганди науково-практичних результатів: проведення семінарів учителів, які 

творчо працюють; організація виставок, ярмарків, презентацій методичних знахідок; 

створення інформаційних бюлетенів із науково-практичної діяльності. 

Умовами ефективності роботи творчих груп є: 

– змістовна спрямованість роботи групи має бути спрямована на вирішення 

конкретної практичної проблеми; 

– чітке цілепокладання і орієнтація на кінцевий результат; 

– включення в групу педагогів з різним професійним рівнем і стажем роботи; 

– створення атмосфери свободи: самостійність, самоконтроль всіх членів групи; 

–  створення системи заходів заохочення творчої діяльності педагогів. 

Колективним продуктом діяльності творчої групи може бути науковий звіт, 

ярмарок педагогічних інновацій, педагогічний аукціон, друкована продукція 

(посібники, підручники, програми, робочі зошити, рекомендації), нові навчальні 

технології, оригінальні педагогічні ідеї, активні форми і методи навчання та виховання, 

нестандартний підхід в управлінні. 

Діяльність у творчій групі є продуктивною і результативною при вмілому 

поєднанні традиційних та інноваційних форм роботи, таких як творчі діалоги та 

дискусії, «круглі столи», панорами творчих знахідок, проекти, педагогічні ринги, 

диспути, розв’язання педагогічних задач і ситуацій; творчі майданчики; конкурси-

захисти різних освітніх науково-педагогічних робіт (навчальних програм, моделей, 

планів, спецкурсів, тематичних методичних розробок та ін.); огляди й обговорення 

відеозаписів показових занять з учнями.  

Педагоги-учасники творчої групи апробовують освітні технології, коригують і 

уточнюють теоретичні положення, запроваджують в освітній процес інноваційні 

продукти, перевіряють результативність та можливості застосування їх на практиці. 

Працюючи над реалізацією завдань дослідно-експериментальної роботи, кожен з них 

пізнає себе, активізує власні резерви, зростає науково, духовно, ідейно, стає творцем у 

педагогічному процесі. 
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LEGO ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД НА УРОКАХ  

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НУШ 
 

МАРЧУК Наталія Леонтіївна, 

вчитель початкових класів (Нововолинська  загальноосвітня  школа І–ІІІ ступенів № 6) 

 

Гра – це іскра, що запалює вогник 

допитливості і любов до знань. 

В. Сухомлинський 

 

Як зробити урок не просто змістовним, а насправді цікавим для дітей? Це одне з 

ключових запитань, яке ставить собі кожен вчитель. Відповідь – перетворити урок на 

захопливу гру! 

Для запровадження ігрового навчання вже  другий рік поспіль всі першачки 

України отримали  індивідуальні набори LEGO «Шість цеглинок». Хтось із вчителів 

обов’язково скептично зазначить, що 6 цеглинок – надзвичайно мало, але насправді все 

залежить від креативності педагога! 

«Шість цеглинок» – це технологія навчання, яка допоможе учням тренувати 

пам’ять, розвивати моторику і творчо мислити. Через гру вони зможуть навчитися 

таких важливих, передбачених НУШ умінь, як, наприклад, вирішення проблемних 

завдань. 

Для початку варто зрозуміти,  у чому взагалі сенс LEGO для освіти. 

Зазвичай ми пропонуємо дітям готові іграшки та вироби. І так привчаємо бути 

споживачами, а маємо робити їх творцями. LEGO є засобом розвитку творчого 

потенціалу дитини. 

LEGO дає дітям терпимість один до одного, вміння прислухатися до чужої думки. 

LEGO – це не лише будування тривимірних проекцій, можливість бачити предмет з 

різних сторін, а й уміння комунікувати, будувати модель спілкування, яка знадобиться 

в дорослому житті. Але не треба забувати, що LEGO – не панацея від усього. Це лише 

допоміжна ланка освіти, націленої на гармонійний розвиток дитини. 

LEGO – це, як і будь-який інший інструмент, лише засіб для того, щоб якнайкраще 

розкрити тему для учнів. У дітей зараз на першому місці гаджети, які передбачають 

здебільшого пасивну роль користувача. А конструктор – зовсім інша річ: можна щось 

зробити власноруч, що має значення для дітей. Важливо, щоб в учнів були такі 

предмети, з якими можна взаємодіяти. 

Є кілька прийомів навчання з LEGO: 

 Перший – це конструювання за зразком, коли є інструкція, дитина бачить 

поетапність дій, її вчать, як з’єднувати деталі, аналізувати об’єкт. 

 Коли дитина вже сама може визначити, з яких деталей складається об’єкт, їй 

пропонують конструювання за моделлю – це другий. Учневі необхідно самостійно 

зібрати деталі, проаналізувати модель і побудувати її.  

Третій прийом – конструювання за темою. Дитині дається лише тема, і вона сама 

втілює в життя ті знання, які отримала до цього. 
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 Четвертий прийом – конструювання за умовою. Є певні умови, тож школяр 

повинен їх враховувати під час конструювання. А також зосереджуватися на 

функціональності моделі. 

П’ятий – найважливіший: конструювання за власним задумом. Коли в дитини є ідея, 

вона може реалізувати її. Їй треба спочатку проаналізувати ідею, об’єкт, спланувати 

послідовність дій і створити задумане. Це вчить дитину досягати мети. 

LEGO не застосовують на кожному уроці, це – лише один з його елементів. Коли  

готуюся до уроку, я думаю, чи не будуть вправи з конструктором затягувати урок, чи 

буде це якісно. Важливо, щоб цей інструмент робив засвоєння матеріалу легшим, а не 

навпаки. Наприклад, на предметі «Українська мова» ми вивчаємо частини мови. У нас є 

різнокольорові цеглинки, які ми підписуємо – «Іменник», «Прикметник», «Дієслово» 

тощо. Я диктую речення, а учні вибудовують його. Я бачу за кольорами, чи правильно 

вони зробили, чи ні. 

Навички, які  допомагає розвивати в дитини LEGO 

У 6–7 років LEGO допомагає дитині розвивати дрібну моторику рук. 

У першу чергу LEGO розвиває в дітей навички ХХІ століття. Тут хочеться виділити 

критичне мислення. Тому що зібравши модель за інструкцією, дитина розвиває в собі 

уважність та інші рутинні навички. А коли вже є проблематика, коли учні самостійно 

модернізують модель, використовуючи свої знання, якраз і починає розвиватися 

критичне мислення. 

Чарівні цеглинки здатні згуртувати, навчити взаємодіяти і 

доповнювати один одного. Адже складні завдання завжди краще 

виконувати разом. 

Тимбілдинг на уроках можна забезпечити, 

якщо показати, що навіть таке завдання, як 

тренування пам’яті, є значно ефективнішим, якщо виконувати 

його не на самоті. 

 

Та інколи треба давати дитині час на те, щоб самостійно 

осмислити щось, обдумати, зважити так, щоб інші не заважали. 

Для таких індивідуальних завдань LEGO теж є надійним 

помічником, адже розширює сферу фантазій. 

 

Парні заняття – перший крок до дружби. І веселіше зробити його, 

створюючи чудернацьких неіснуючих тварин або будуючи нескінченні 

ламані лінії. 

 

Дитина, яка вміє конструювати, вигідно вирізняється 

з-поміж однолітків: може аналізувати об’єкти, вміє поетапно планувати 

свої дії, у неї розвинені увага та уява, вона прагне досліджувати. Діти 

також вчаться навчатися на власному досвіді. 
 

З чого розпочати роботу за LEGO-технологією? 

Організовуючи заняття з використанням LEGO передусім доречно пам’ятати, що 

вони мають приносити дитині радість, проходити в спокійній емоційно сприятливій 
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атмосфері без страху оцінювання. Учні повинні мати можливість самостійно 

виконувати завдання. Не варто відповідати за дитину на питання, слід усіляко 

підштовхувати її до знаходження відповіді. Для цього потрібно використовувати 

приклади, навідні запитання, уточнення, звертатися до життєвого досвіду дитини. 

Велике значення в іграх-вправах з LEGO має текст. Він повинен бути веселим, 

доступним для розуміння дітей, відповідним їхньому віку. 

Приклади застосування LEGO-технології 

1. Розвиток мовлення 

Лексична тема «Овочі». 

Вправа 1 

Цеглинки розкладають у довільному порядку та вільному доступі перед дітьми. 

Запитання та завдання дітям: 

 Які овочі ви знаєте? 

 Знайдіть цеглинку, схожу на огірок (помідор, моркву…). 

 Які ще овочі можуть бути такого само кольору, як помаранчева цеглинка? 

 Цеглинки яких кольорів у вас залишились? Чи існують овочі жовтого кольору? Які?  

 А фіолетового? 

 Чи існують овочі блакитного кольору? А що буває блакитним? 

Вправа 2 

Пропоную дітям: «Посадімо з вами город. Візьмемо грядку (аркуш паперу) та 

посередині посадимо помаранчеву моркву. Вгорі над морквою посадимо огірочки. 

Якого вони кольору? А який червоний овоч ми можемо посадити внизу грядки? Місце 

для жовтої цибулі та баклажанів ви можете обрати самі. Де ви посадили цибулю? 

А баклажани?» (Промовляю та показую порядок розташування цеглинок відповідного 

кольору.) 

Вправа 3 

Завдання для роботи в парах: оберіть цеглинки однакового кольору.  На які овочі 

вони схожі кольором?  Чому ви обрали саме такий колір? 

Вправа 4. Гра «Яка цеглинка зникла?» 

Запитую: «Що ми можемо приготувати з овочів? Я хотіла приготувати борщ та 

салат, але якихось овочів бракує!» Виставляю цеглинки та промовляю: червоні томати, 

помаранчева морква, зелений огірочок,   жовта картопля. Діти заплющують очі, ховаю 

одну з цеглинок, діти відгадують, якої саме цеглинки-овоча бракує. 

2. Українська мова 

Завдання 

1. Визнач та покажи за допомогою цеглинок кількість звуків у слові. 

2. Визнач та покажи за допомогою цеглинок кількість складів у слові. 

3. Візьми стільки цеглинок, скільки складів у слові. 

4. Визнач та покажи за допомогою цеглинок кількість слів у реченні. 

5. Якщо почуєш звук [р], то підійми червону цеглинку, а звук [л] – зелену. 

6. Виклади з цеглинок літеру... 

3. Вправи для розвитку орієнтування у просторі 

1. Постав цеглинку на праву (ліву) руку, підніми цеглинку догори. 
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2. Поклади цеглинку посередині аркуша; праворуч; ліворуч; угорі; внизу аркуша. 

(Цю вправу можна обіграти: розташування цеглинок пов’язати із садінням городу, 

розташуванням зірок у небі, слідами тварин, будь-чим, що зацікавить дитину.) 

3. Створи із цеглинок картину на аркуші. 

4. Побудуй будиночок для тваринок (в парах). 

Пропоную дітям викласти за інструкцією: 

Інструкція. Ліворуч по краю пластини постав два прямокутники зеленого кольору, 

праворуч – два прямокутники синього кольору, позаду – два квадрати жовтого 

кольору. Зверху постав таку само пластину. На першому поверсі житиме мишка. 

На другому поверсі – лисичка. 

4. Формування фонематичного сприйняття 

1. «Повтори ритм». Відстукування ритму цеглинками. 

2. Вправа для дихання «Повітряні перегони». За допомогою дихання 

перемістити  цеглинку з одного кінця столу до іншого (можна виконувати цю вправу на 

швидкість). 

LEGO здатне навчити мислити критично в повсякденному житті. 

LEGO-технологія: 

 формує вміння розв’язувати проблемні завдання, ставити мету, міркувати про 

подальшу роботу, розробляти план дій; 

 розвиває творче мислення; 

 розвиває мовлення – діти вчаться детально пояснювати свої дії, пояснювати 

міркування, надавати чіткі та зрозумілі інструкції, розповідати історії, висловлювати 

власні думки; 

 формує вміння співпрацювати, зокрема, уміння працювати в парах чи групах, 

ділитися матеріалами, уміння вчитися у своїх однолітків, дослухатися до їхніх ідей та 

пропонувати власні, уміння аналізувати ідеї та обирати раціональніші, уміння 

розподіляти ролі та обов’язки; 

 розвиває сенсорне сприйняття, допомагає формувати уявлення про зовнішні 

властивості предметів: форму, величину, колір, положення у просторі; 

 розвиває дрібну моторику; 

 формує цілісну систему уявлень дитини про навколишній світ, збагачує життєвий 

досвід дитини. 

 Пропоную цікаві завдання, які сприятимуть розвитку необхідних навичок.  

1. «Візерунки» 

Діти вчаться: 

– помічати і складати візерунки; 

– експериментувати; 

– генерувати власні ідеї; 

– працювати самостійно та в команді. 

2. «Запам’ятайки» 

Діти вчаться: 

– утримувати інформацію у пам’яті; 

– знаходити асоціації; 

– описувати власні дії. 
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3. «Зміюка-закарлюка» 

Діти вчаться: 

– творчо підходити до вирішення завдання; 

– працювати в команді; 

– вигадувати та розповідати історії. 

4. «Спина до спини» 

Діти вчаться: 

– описувати свої та чужі дії, пояснювати їх наслідки; 

– ставити себе на місце інших. 

5.  «Виростимо речення» 

1. Починають гру з однієї  цеглинки – одного слова. 

2. Вчитель поступово  додає по одніи  цеглинці, діти вигадують по одному слову. 

Таким чином, у результаті виходить поширене речення. 

Сонечко. Яскраве сонечко. Світить яскраве сонечко. У небі світить яскраве сонечко. 

6. Гра «Один-багато» 

Можна поділити клас на групи. Якщо слово означає один предмет, то перша група 

сигналізує червоною цеглинкою. Якщо ж слово означає багато предметів, то друга 

група сигналізує зеленою цеглинкою.  

Учитель, бджоли, день, ніч, книги, дерева, місто, дятел, учні. 

7. Гра «Склади» 

Поділити  слова на склади.   Скільки складів у слові, стільки викласти цеглинок.  

МАК,  ДИНЯ,  МАЛИНА, САД, ГРУША, КАЛИНА 

8. Гра «Власна назва» 

Поставити стільки цеглинок, скільки почуєте слів, які пишуться з великої  букви. 

Ми літеру першу на весь її зріст 

Напишемо в назвах річок, сіл і міст. 

 Київ, Дніпро і гори Карпати, 

З великої букви нам треба писати. 

 Прізвище, ім'я, по батькові кожного з нас: 

Ольга Василівна, хлопчик Тарас. 

Клички тварини, папуги ім'я 

З великої букви писатиму я. 

9. «Виклади моделі слів»    

– Викласти із цеглинок схеми надрукованих слів. 

– Червона цеглинка – голоснии , синя – приголоснии  твердии , зелена – приголоснии  

м’якии .  

– Картки зі словами, надруковані великим шрифтом (НІЧ, ДЕНЬ, ДЗЬОБ, ЛІС, РИСЬ). 

10. Гра «Відгадай склад» 

У словах пропущении  склад: 

 ве_лка,  до_га, сні_нка, 

 заві_ха, хма_нка, до_к. 

Діти показують склад, якии  спіи мали. 
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11. Гра «Спіймай склад з апострофом» 

Діти показують цеглинку відповідного кольору, залежно від того, в якому складі 

знаходиться апостроф (червона цеглинка – у першому складі, зелена цеглинка – у 

другому  складі, синя цеглинка –  у третьому складі). 

Сім’я, солов’ї, м’ята, хлоп’я, пір’я, б’ють, в’ється. 

12. Гра «Сигналізуй»    

Учитель називає слова: день, зима, тінь, сніг, роль, ведмідь, лось…  Діти сигналізують 

цеглинками LEGO. Якщо на кінці слова є м’якии  знак, піднімають синю цеглинку, якщо 

немає – то червону 

13. «Утвори текст» 

 
LEGO-технологія – чарівні цеглинки успіху 

На сьогодні конструктори LEGO є незамінним матеріалом для занять з дітьми  в 

початковій школі. LEGO-технологія цікава тим, що об’єднує в собі елементи гри та 

експериментування.  Кожен педагог знайшов у ній щось корисне для себе. За допомого 

LEGO діти вивчають математику, мову, знайомляться з довкіллям і навіть малюють 

цеглинками! Конструктор є надійним помічником у роботі вчителів-логопедів і 

корекційних педагогів. І така популярність цілком обґрунтована. 

По-друге, заняття з LEGO урізноманітнюють та вдосконалюють навчальний процес, 

роблять його цікавішим для дітей. Заняття в ігровій формі створюють неповторну 

атмосферу психологічного комфорту і проходять без нервового напруження, що 

позитивно позначається на якості засвоєння матеріалу. 

 

Джерела 

1. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/tseglinok-kviten-

2018-web.pdf. Посібник «Шість цеглинок в освітньому просторі школи». 

2. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/po-novomu-

navchannya-po-inshomu.pdf. Посібник «Гра по-новому, навчання по-іншому». 

3. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/51011/. Стаття «Використання 

LEGO-технології у вихованні учнів початкової школи». 

 

  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/tseglinok-kviten-2018-web.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/tseglinok-kviten-2018-web.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/po-novomu-navchannya-po-inshomu.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/po-novomu-navchannya-po-inshomu.pdf
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/51011/
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БЕЗПЕЧНА І ДРУЖНЯ ДО ДИТИНИ ШКОЛА 
 

ПОПОВИЧ Вікторія Йосипівна,  

заступник директора з навчально-виховної роботи (навчально-виховний комплекс  

«Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська гімназія Ківерцівської міської ради Волинської області») 

 

Відповідно до наказу управління освіти, науки та молоді  Волинської 

облдержадміністрації від 20 листопада 2019 року  № 628 «Про проведення дослідно-

експериментальної роботи у роках та надання закладам загальної середньої освіти статусу 

експериментального закладу освіти регіонального рівня» на базі  навчально-виховного 

комплексу «Ківерцівська ЗОШ І ст. –  Ківерцівська гімназія Ківерцівської міської ради 

Волинської області» проводилася дослідно-експериментальна робота за темою: «Розвиток 

життєвих навичок учнів в умовах сприятливого освітнього середовища».  

Життєві навички (емоційно-вольові, інтелектуальні, соціальні) допомагають 

людині ладнати зі своїм внутрішнім світом і будувати продуктивні стосунки із 

довколишнім; сприяють формуванню гармонійно розвиненої особистості,  розумінню 

нею базових потреб і  способів правильного їх задоволення. 

Якісно формувати життєві навички можуть педагоги, які  володіють не тільки 

знаннями принципів та теоретичних засад превентивної освіти, а й педагогічної 

технології ООЖН та інтерактивних технологій викладання,  мають досвід практичного 

відпрацювання тренінгів.  

Придатним освітнім середовищем для формування таких навичок має стати 

захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище; комфортне 

психосоціальне середовище, а також ефективне шкільне управління, що базується на 

педагогіці партнерства.  

НВК має певний досвід формування життєвих навичок учнів різних вікових груп. 

У 2014–2019 роках проводилася дослідно-експериментальна робота за темою: 

«Формування толерантної особистості в навчально-виховному процесі сучасного 

навчального закладу». Окрім того, протягом 2015–2018 років реалізовувався 

інноваційний проект «Створення освітнього середовища для формування 

здоров’язбережної компетентності учнів початкової школи». Педагоги закладу у 2018 – 

2019 навчальному році опанували «Маршрут безпеки».  

Мета дослідження – удосконалення роботи закладу освіти в напрямі створення 

освітнього середовища, сприятливого для безпеки, здоров’я, соціалізації і 

самореалізації дітей та підлітків. 

Безпечне і дружнє до дитини навчальне середовище є необхідною умовою 

успішного навчання та розвитку життєвих навичок учнів. 

Безпечні і дружні до дитини школи покликані допомогти дітям у навчанні навичок, 

необхідних у сучасному мінливому світі, щоб поліпшити їхнє здоров’я і благополуччя, 

створити безпечне середовище, підвищити мотивацію вчителів і суспільства до 

підтримки освіти. Безпечна і дружня до дитини школа:  

• Забезпечена хорошими санітарними умовами: свіжою питною водою, чистими і 

теплими туалетами, доступним і корисним харчуванням.  

• Надає рівні можливості для всіх – сприймає всіх дітей однаково, незалежно від їхньої 

статі, соціального статусу, культурного походження, віросповідання або стану здоров’я.  
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• Забезпечує якісну освіту – розширює горизонти навчання дитини, розвиває 

навички та вміння в усіх сферах навчання, забезпечує навчальним планом і програмами 

відповідно до віку, враховує індивідуальні особливості учнів, різні стилі навчання, 

підтримує активне навчання і критичне мислення, знайомить дітей з інформаційними 

технологіями, розвиває навчання життєвих навичок із професійними, компетентними і 

вмотивованими вчителями.  

• Захищає і піклується – враховує інтереси учнів, оберігає їх від ризикованої 

поведінки, захищає від надзвичайних ситуацій природного, техногенного або 

соціального походження.  

• Залучає учнів, сім’ї та місцеві громади – цінує і стимулює участь батьківських 

комітетів та шкільного самоврядування в плануванні шкільних заходів; надає освітні 

послуги дорослому населенню, є освітнім центром громади. 

Метою безпечної і дружньої до дитини, зокрема є:  

1. Подарувати учням особливий час і місце в школі. Запрошуючи дітей сісти в коло і 

обмінятися думками, ми наслідуємо давні традиції, що існують у багатьох культурах 

світу – організовувати своєрідне коло, де кожен має змогу висловитися з приводу будь-

якої події чи проблеми і вислухати думки інших.  

2. Допомогти дітям відчути єднання з групою. Багатьом підліткам важко 

зосередитися на навчанні, якщо вони почуваються самотніми. Це відчуття може 

підштовхнути їх до компаній, нормою в яких є вживання алкоголю, наркотиків, 

насилля, інші протиправні дії.  

3. Дати дітям «точку опори». Допомагаючи усвідомити цінності й пріоритети, ми 

наставляємо їх на правильний шлях, вчимо уникати невиправданих ризиків і 

створених ними самими проблем.  

4. Навчити дітей приймати рішення і діяти з позицій здорового глузду. Розвиваючи в 

учнів навички критичного мислення, ми вчимо їх всебічно аналізувати ситуації, 

зважувати альтернативи, робити вибір і брати на себе відповідальність за його наслідки.  

5. Навчити дітей протистояти соціальному тиску. Тренуючи навички відмови, ми 

вчимо їх протидіяти маніпуляціям, підвищуємо їхню стійкість до пропозицій, які 

можуть спричинити проблеми.  

6. Навчити дітей долати стреси. В умовах інтенсивного навчального процесу 

важливо уміти розподіляти час, відпочивати і розслаблятися душею і тілом.  

7. Показати дітям, як можна жити у світі без насилля. Навчаючи учнів спілкуватися і 

розуміти одне одного, ми допомагаємо їм набути досвіду мирного розв’язання 

конфліктів і пошуку компромісів. Ми здатні пробудити в дітей інтерес до того, що 

відчувають і як думають інші люди, розвинути у них толерантність і співчуття.  

8. Вселити у дітей надію. Розвиваючи у них навички самооцінки, ми найбільше 

допомагаємо дітям, які змушені дорослішати у складних життєвих обставинах. 

Переконуючи, що їхня доля у їхніх руках, ми захищаємо дітей від негативного впливу 

оточення, яке, можливо, щодня нагадує про відсутність життєвих перспектив. 

Виходячи з вищесказаного, можна виокремити шість узагальнених вимог стандарту 

школи, дружньої та безпечної для дитини:  

1. Матеріально технічне забезпечення сприятливого для здоров’я та безпеки 

(захищеного) середовища.  
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2. Комфортне психосоціальне середовище, що враховує гендерні та індивідуальні 

особливості учнів, створення умов для інклюзивного навчання.  

3. Внутрішньошкільна система надання медичних послуг і моніторингу стану 

здоров’я учнів та персоналу.  

4. Формування в учнів соціальних та здоров’язбережних компетенцій, 

використання здоров’язбережувальних технологій навчання та оцінювання 

навчальних досягнень. 

5. Ефективна система планування та управління діяльністю школи, спрямованої на 

розвиток, формування і збереження здоров’я та життя учасників навчального процесу.  

6. Дієва система моніторингу, контролю та інформування громадськості. 
Створення безпечної і дружньої до дитини школи є неперервним процесом 

удосконалення закладу освіти, що має чотири етапи: експрес-оцінка НВК, результатом 

якої є профіль НВК «очима всіх її учасників»; детальний аналіз і планування змін – для 

визначення сильних та слабких сторін шкільної політики, розробки плану дій для 

покращення ситуації, а також залучення вчителів, батьків, учнів та громади до процесу 

вдосконалення закладу освіти; забезпечення ресурсами для навчання, наприклад 

підготовка вчителів, закупівля навчально-методичних матеріалів, облаштування 

навчальних приміщень тощо; впровадження, моніторинг і оцінка заходів щодо 

вдосконалення школи).  

Для побудови моделі Школи, безпечної і дружньої до дитини, педагогічним 

колективом школи: 

− опрацьовано нормативно-правові документи, які регулюють дослідно-

експериментальну та інноваційну діяльність закладів ЗСО; 

− вивчено та проаналізовано науково-методичну літературу та педагогічний 

досвід з теми дослідження; укладено картотеку; 

− проведено експрес оцінку учасників освітнього процесу  і створено профіль 

школи відповідно до концепції «Безпечна і  дружня до дитини школа» (апробація 

існуючої еталонної моделі безпечної школи). Експрес оцінка закладу освіти 

здійснювалась шляхом опитування основних учасників освітнього процесу – учнів, 

вчителів, керівництва школи, батьків тощо. Результатом такої оцінки став профіль НВК 

«очима всіх його учасників». Профіль формувався на основі анонімного он-лайн 

анкетування і представлений у вигляді кругових діаграм, осями яких є показники 

безпечної і дружньої до дитини школи. Профілі відобразили сильні і слабкі сторони 

НВК  (на думку учнів, педагогів батьків, дирекції закладу освіти тощо); 

−  
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– проведено SWOT – аналіз стану освітнього середовища НВК з метою вивчення 

можливостей для успішної реалізації завдань дослідно- експериментальної роботи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

– розроблено заходи з реалізації вимог до безпечної та дружньої до дитини школи у 

НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська гімназія Ківерцівської міської ради 

Волинської області» на 2020–2024 рр., а саме: оновлено діяльність батьківського клубу 

«Глорія» (внесено зміни до положення і планування роботи, з батьками за звітний 

період проведено навчання за маршрутом безпеки); заклад освіти забезпечено і є 

вимога використовувати латексні або поліетиленові рукавички та окуляри при 

контакті з кров’ю та рідинами організму; розпочато компетентнісну підготовку 

вчителів до  навчання учнів на засадах розвитку життєвих навичок (он-лайн курси 

Порталу превентивної освіти, самоосвіта, технології дистанційного навчання); 

тематика здоров’я, безпеки, соціальної і громадянської компетентності є 

обов’язковими елементами змісту навчального плану школи; вчителі застосовують 

групові форми роботи, щоб учні могли працювати разом і формувати «дух команди», 

учні залучаються до заходів щодо адвокації та популяризації здорового способу життя.  
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ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ, СПРИЯТЛИВІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 
 

ДАХНЮК Галина Іванівна,  

заступник директора з навчально-виховної роботи  

(комунальний заклад «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради») 

 

Нині у педагогіці провідними є ті форми та методи навчання й виховання, що 

акцентують увагу на учневі з урахуванням його інтересів, запитів і цінностей як 

суб’єкта навчального процесу. Школа повинна не лише дати учням певний обсяг знань, 

але й виховати людину, яка здатна творчо мислити, ухвалювати рішення, мати свою 

позицію, брати на себе відповідальність, адаптуватися до умов мобільності, швидкої 

зміни соціальних ролей, тобто бути людиною компетентною у подальшій професійної 

діяльності, спілкуванні та взаємодії з іншими. 

Соціально-психологічна компетентність формується в умовах безпосередньої 

взаємодії та є результатом досвіду спілкування між людьми. Її формування 

починається з дошкільного віку й продовжується упродовж навчання у школі, яскраво 

проявляючись у навчальній і побутовій діяльності учнів. Саме володіння соціально-

психологічною компетентністю є провідним компонентом подальшої соціалізації та 

самореалізації особистості школяра. Використовуючи термін «соціально-психологічна 

компетентність» також вживають термін «життєві навички». 

Дослідженню методики формування соціально-психологічної компетентності 

присвячено чимало праць останніх років як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, 

серед них: О. Овчарук (2004), Т. Воронцова (2008), В. Пономаренко (2008), В. Бабаліч 

(2008), О. Бабенко (2003), І. Бех (2003), Г. Богданова (2007), Н. Василенко (2007), 

А. Войнаровський (2007), Matthias Wismar, Martin McKee, Kelly Ernst (2008) та ін. 

Так, Л. Е. Орбан-Лембрик соціально-психологічну компетентність розуміє як 

сукупність комунікативних, перцептивних та інтерактивних знань, які дають змогу 

індивіду орієнтуватись у соціальних ситуаціях, міжособистісних відносинах, приймати 

правильні рішення та досягати певних цілей. 

На думку вчених О. Овчарука, О. Вишневського та ін., використовуючи термін 

«соціально-психологічна компетентність» також можна вживати термін «життєві 

навички». У своїх доробках вони акцентують увагу на тому, що навчання на засадах 

життєвих навичок визнане найефективнішим для профілактики поведінкових ризиків 

і проблем, зокрема насилля, тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків і 

ВІЛ/СНІДу. Воно гармонійно поєднує функції виховання (формування ідентичності, 

цінностей та переконань) і розвиток соціально-психологічних компетентностей учнів, 

що сприяє формуванню своєрідного поведінкового імунітету до негативного 

соціального впливу і ризикованої поведінки. 

Підґрунтям методики став висновок про те, що інформація є необхідним, але 

недостатнім чинником у розвитку чи зміні поведінки. Для того, щоб вплинути на 

поведінку, інформативні методи повинні поєднуватися з емоційно-оціночними та 

міжособистісними уміннями, відомими як «життєві навички».  

Згідно з визначенням ВООЗ, життєві навички – це здатність до адаптивної й 

позитивної поведінки, що дозволяє людині ефективно справлятися з вимогами і 

проблемами повсякденного життя. Також, ВООЗ запропонувала п’ять основних 
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компонентів, з яких мають складатися програми розвитку життєвих навичок: 

самоповага та емпатія; спілкування та міжособистісні стосунки; прийняття рішень та 

вирішення проблем; творче та критичне мислення; уміння справлятися з емоціями та 

стресами. Особливе місце серед них належить навичкам протидії соціальному тиску, що 

допомагають молоді навчитися незалежно діяти у сучасному світі. Вони сприяють 

формуванню гармонійно розвиненої особистості, її кращій соціальній адаптації, 

інтелектуальному та емоційному благополуччю, позитивній і здоровій поведінці 

Воронцова Т. В, Пономаренко В. С. визначають життєві навички як низку 

психологічних і соціальних компетентностей, які допомагають людині ладнати зі своїм 

внутрішнім світом і будувати продуктивні стосунки із зовнішнім оточенням (табл. 1).  

Таблиця 1  

Життєві навички, сприятливі для здоров’я 

 

Навички, що сприяють 
соціальному благополуччю 
(міжперсональні навички) 

Навички, що сприяють психологічному благополуччю 
(внутрішньоперсональні навички) 

Когнітивні (інтелектуальні) 
навички 

Емоційно-вольові 
навички 

1. Навички ефективного спілкування: 
– активне слухання; 
– уміння чітко висловити свою думку; 
– уміння відкрито висловлювати свої 
почуття без остраху; 
– володіння «мовою жестів»; 
– адекватна реакція на критику; 
– уміння попросити про послугу, допомогу. 
2. Навички співпереживання: 
– здатність розуміти почуття, потреби  
і проблеми інших людей; 
– уміння висловити це розуміння; 
– уміння надати підтримку і допомогу. 
3. Навички розв’язання конфліктів: 
– здатність розрізняти конфлікти поглядів 
і конфлікти інтересів; 
– уміння розв’язувати конфлікти поглядів 
на основі толерантності; 
– уміння розв’язувати конфлікти інтересів 
шляхом конструктивних переговорів. 
4. Навички протидії соціальному 
тискові (впевненої поведінки, відмови, 
поведінки в умовах тиску, загрози 
насилля, протидії дискримінації): 
– навички впевненої поведінки; 
– уміння відстоювати свою позицію; 
– уміння долати сором’язливість; 
– уміння відмовлятися від небезпечних 
пропозицій; 
– протидія дискримінації. 
5. Навички групової роботи та адвокації: 
– уміння бути членом команди, працювати 
на результат; 
– уміння висловити повагу до внеску 
інших осіб; 
– сприйняття різних стилів поведінки; 
– лідерські навички; 
– навички впливу і переконливості 
навички встановлення контактів  
і мотивування 

1. Самоусвідомлення і самооцінка: 
– здатність усвідомити свою 
унікальність; 
–  позитивне ставлення до себе, 
інших людей і життєвих перспектив; 
– здатність реально оцінювати свої 
здібності та можливості, переваги  
й недоліки; 
– здатність адекватно сприймати 
оцінки інших людей; 
– здатність усвідомити свої права, 
потреби, цінності і пріоритети; 
– постановка життєвої мети. 
2. Аналіз проблем і прийняття 
рішень: 
– уміння визначити суть проблеми  
та причини її виникнення; 
– уміння знайти відповідну 
інформацію і достовірні джерела; 
– здатність сформулювати 
щонайменше три варіанти розв’язання 
цієї проблеми; 
– уміння передбачити наслідки 
кожного варіанта для себе й інших; 
– уміння оцінити реалістичність 
кожного варіанта, враховуючи власні 
можливості та життєві обставини; 
– здатність обрати оптимальне 
рішення. 
3. Навички критичного мислення: 
– уміння відрізняти факти від міфів, 
стереотипів та особистих уявлень; 
– аналіз ставлень, цінностей, 
соціальних норм, вірувань і чинників, 
що на них впливають; 
– аналіз впливу однолітків 
і засобів масової інформації 

1. Навички 
самоконтролю: 
– контроль проявів гніву; 
– уміння долати тривогу; 
– уміння переживати 
невдачі; 
– уміння справлятися  
з горем, втратою, травмою, 
насиллям. 
2. Керування стресами: 
– планування часу; 
– позитивне мислення; 
– методи релаксації. 
3. Мотивація успіху  
і гартування волі: 
– віра в те, що ти є 
господарем власного 
життя; 
– налаштованість на успіх; 
– здатність 
концентруватися  
на досягненні мети 
розвиток  
наполегливості  
та працелюбності 
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На основі аналізу різних теоретичних підходів ми сформулювали базове 

визначення: соціально-психологічна компетентність – це інтегративна здатність 

особистості гнучко орієнтуватися в мінливих соціальних умовах, відчувати людей, 

розуміти мотиви їх поведінки, ефективно взаємодіяти з соціальним середовищем. 

Соціально-психологічна компетентність виступає механізмом активізації внутрішніх 

резервів особистості, можливістю використання когнітивних, емоційних і моторних 

моделей поведінки, які в певних ситуаціях призводять до виникнення тривалого 

сприятливого співвідношення позитивних та негативних наслідків для особистості. 

Послідовне розгортання педагогічним колективом системних нововведень почало 

характеризувати школу як інноваційний заклад освіти, що створює нову освітню 

модель Школи сприяння здоров’ю, упроваджує нові технології навчання учнів на 

засадах розвитку життєвих навичок (рис 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель школи сприяння здоров’ю 
 

Школи, що реалізують політику сприяння здоров’ю, підвищують можливості дітей і 

дорослих у плані забезпечення безпечного для здоров’я соціального, фізичного та 

психологічного середовища, сприяють формуванню в учнів свідомого ставлення до 

свого здоров’я та здоров’я оточення. У школах сприяння здоров’ю учні набувають і 

закріплюють особистісні та соціальні навички і спрямовані на здоровий спосіб життя 

поведінкові установки, які також підвищують їхню академічну успішність. 

В основу експериментальної концепції школи  була закладена ідея пріоритетності 

здоров’я над іншими цінностями; здоров’я – найважливіша життєва цінність. Тому 

освітній процес у школі будується як поле вибору змісту навчання, темпів, форм, 

методів й умов урочної та післяурочної діяльності, а учень та вчитель є суб’єктами 

вибору сфер самореалізації. Розроблено шкільну програму здоров’я; забезпечено   

проведення діагностики здоров’я учнів та моніторингу змін, які відбуваються в школі і 

пов’язані з питаннями здоров’я; результати моніторингу враховано під час розробки 

програм розвитку та фінансування школи. 

у якій навчають 
мати власну позицію 
та формувати власну 
думку 

 

 
Школа 

сприяння 
здоров’ю  – 

це школа яка 

надає учням можливість здобути 
теоретичні знання і практичні 
навички, необхідні для прийняття 
раціональних рішень стосовно 
їхнього здоров’я, а також для охорони 
й оздоровлення навколишнього 
середовища 

забезпечує у закладах освіти умови для 
роботи і навчання шляхом 
благоустрою шкільних приміщень, 
ігрових майданчиків та їдалень, 
вжиття належних заходів безпеки 
тощо 

 
забезпечує профілактичну 
освіту, що передбачає 
використання педагогічних 
методів, які сприяють 
активній участі учнів 

 

сприяє формуванню 
здорових стосунків між 
вчителями і учнями, між 
самими учнями, а також 
між школою, сім’єю та 
місцевою громадою 

надає можливості всім 
учням якнайповніше 
розкрити свій фізичний, 
психологічний і соціальний 
потенціал, а також сприяє 
формуванню у них почуття 
впевненості в собі 

заохочує до формування 
здорового способу життя та 
пропонує учням і шкільному 
персоналу можливості для 
оздоровлення 
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У закладі освіти проведено анонімне онлайн-опитування на визначення показників 

безпечної та дружньої до дитини  школи за певними параметрами. «Експрес оцінка» 

освітнього закладу здійснювалася шляхом опитування основних учасників освітнього 

процесу: учнів, учителів, адміністрації ЗЗСО, батьків. Результати анонімного 

опитування були представлені у вигляді кругових діаграм, осями яких є показники 

безпечної та дружньої до дитини школи. Детальний аналіз дозволив визначити сильні 

та слабкі сторони шкільної політики, спрямованої на створення безпечного та 

дружнього до дитини освітнього середовища, розробити план для покращення 

ситуації, залучити педагогів, батьків, громадськість (рис. 2, 3).  

 
Рисунок 2. Номограма стандартів освітнього середовища ЗЗСО № 12 

 
Рисунок 3.  Секторна діаграма опитування  

за стандартами освітнього середовища ЗЗСО №12 
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Одним із методів активного навчання і психологічного впливу, здійснюваного в 

процесі інтенсивної групової взаємодії і спрямованого на підвищення компетентності в 

сфері спілкування, є соціально-психологічний тренінг. Наразі тренінг – це один із 

провідних елементів освітньої та виховної роботи з учнями. На відміну від 

традиційних, тренінгові форми навчання та виховання ініціалізують рівень та обсяг 

компетентностей, що мають місце в соціальній діяльності (соціальна, соціально-

психологічна, цілевизначальна, комунікативна, технологічна, продуктивно-

результативна, прогностична, аналітико-синтетична, ситуативна, організаційна, 

емоційна та інтелектуальна), самостійність, здатність до прийняття рішень, до 

взаємодії тощо. Тренінг є формою навчання та розвитку, що ґрунтується на досвіді 

людини. Проте  нова інформація, яку вона отримує в процесі проведення тренінгу, 

може відразу використовуватися на практиці, 

виробляючи нові навички. Принагідно 

зазначимо, що після завершення тренінгу 

учні відразу осмислюють не всі його 

результати. Повною мірою ефект тренінгу 

з’ясовуватиметься пізніше, коли учасники 

застосовуватимуть набуті знання та навички 

в практиці, в щоденному житті. Із метою 

впровадження ідеї дослідно-експериментальної 

роботи в практику методичну роботу було 

спрямовано на підвищення компетентності 

педагогів щодо застосування інноваційних 

технологій. Шкільні  методичні заходи: 

семінари, педради, наради проходили у формі 

тренінгів. На засіданях педагогічної ради 

розглядалися такі питання: «Формування 

соціально-психологічної компетентності в 

умовах Школи сприяння здоров’ю», 

«Професійне зростання вчителя в умовах 

нового освітнього простору». Науковий 

керівник дослідно-експериментальної роботи 

Поліщук Н. А. провела з педагогами школи 

семінар-тренінг «Формування  життєвих 

навичок засобами навчальних предметів», 

керівник творчої групи Дубровська Л. М. – 

майстер-клас «Педагогічна майстерність 

учителя», вчитель біології Присяжна Н. О. – майстер-клас «Формування навички 

керування стресами», вчитель інформатики Сачковська Н. І. – майстер-клас «Анімація 

в презентаціях», Ворона З. М., учитель хімії – міні-тренінг «Стать і статеві ролі», 

керівник творчої групи Магеровська І. Ф. – «Культура почуттів. Кохання», соціальний 

педагог Знаковська І.П., педагог-організатор Мівшук О. М. – «Конфліктні ситуації та їх 

вирішення», Чорна Н.В., директор ЗЗСО – діалог-презентацію «Система забезпечення 

якості освіти». 

 



 

 
93 

 

Професіоналізм, інновації, творчість – основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Елементи тренінгу на педагогічній раді 
 

Класоводи і класні керівники, психолог, соціальний педагог використали години 

виділені міською радою для реалізації цього проекту який навчає дітей і підлітків 

життєвим навичкам, які сприяють соціальній злагодженості, полегшенню адаптації до 

нових життєвих обставин, відновленню психологічної рівноваги, розбудові здорових 

стосунків тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 5. Семінар-практикум «Формування життєвих навичок засобами основ наук» 

 

 
Рисунок 6. Майстер-клас «Подолання стресів» 
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Рисунок 7. Практичне заняття з пожежної безпеки 

 

 
Рисунок 8. Виїзний міський семінар вчителів фізики 

 

 
Рисунок 9. З семінару вчителів біології міста 

 

Зазначені положення стали вихідними у впровадженні програм навчальних курсів 

для школярів:  «Основи здоров’я» (3–9 кл.), факультативного курсу «Захисти себе від 

ВІЛ» (10–11 кл.), тренінг-курсу «Навчи ровесників здоровому способу життя» (9–10 кл.), 
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факультативів «Побудова кар’єри» (9–11 кл.) та «Дорога в дивосвіт» (1–4 кл.), курсів 

«Інтелектуальні ігри» (5–9 кл.) та «Майбутнє починається сьогодні» (10–11 кл.), гуртків 

«Екологія – взаємозв’язок з образотворчим мистецтвом» (5–9 кл.), спортивних секцій: 

волейболу, футболу, баскетболу, «Юний стрілець», «Влучний стрілець». Організовано 

роботу клубів: екологічного «Зелена планета» (1–4 кл.), музичного «Віночок настрою» 

(5–9 кл.), дискусійного «За здоровий спосіб життя», батьківського «Здорові батьки – 

здорові діти», товариства старшокласників «Пізнай себе», Школи Айболита (5–9 кл.), 

екологічної стежки. Збільшено рухову активність учнів через введення рухливих 

перерв, години хореографії, традиційних Днів здоров’я. 

Методика викладання навчальних дисциплін базується на здоров’язбережувальних 

технологіях. Педагогам розроблена і використовується на кожному уроці пам’ятка 

«Аналіз уроку з позиції здоров’язбереження». Учителі, які проводять заняття з 

розвитку життєвих навичок, відзначають зміни, що відбуваються з учнями. Школярі 

стають більш упевненими, відкритими, доброзичливими. В класі зменшується 

кількість конфліктів, покращується психологічний клімат, діти стають дружними, 

більше дбають одне про одного. Учні, у свою чергу, відзначають більш демократичну 

атмосферу під час уроків, покращення ставлення до них з боку вчителів. 

Під час декади здоров’язбережувального уроку учні і вчителі демонстрували 

показові заняття з основ наук. Були  заплановані презентаційні уроки  у формі 

тренінгу: у 5-А класі (вч. англійської мови Дубровська Л. І.), «Час діяти»; у 8-Б класі 

(вч. біології Присяжна Н. О.) «Профілактика нервових захворювань». 

Вважаємо, що суттєвим чинником формування соціально-психологічної 

компетентності школярів є їх активна соціалізація, під якою ми розуміємо таке 

пристосування людини до вимог суспільства, що забезпечує її успішне функціонування 

у соціальному середовищі. У процесі соціалізації молода людина повинна пізнати й 

прийняти вимоги суспільства, а результатом цього процесу є формування свідомої 

причетності, належності до суспільства, пристосованості до оточуючого середовища і 

здатності до успішного здійснення соціальних ролей. Ці завдання можуть бути освоєні 

через соціальну практику, включення в діяльність вікових дитячих об’єднань, 

громадських організацій, органів шкільного самоврядування. Залучення учнів школи 

до роботи в органах  учнівського самоврядування сприяє формуванню соціальних 

компетенцій, здатності брати на себе відповідальність, активно брати участь у 

спільному прийняті рішень, у різних видах соціального проектування, цивілізованому 

розв’язанні конфліктів. Формами діяльності учнівського самоврядування учнів у 

закладі освіти є: громадські акції (волонтерська допомога, екологічні проекти, 

соціологічні опитування тощо; наприклад, «День добрих справ», «Не зірви первоцвіт»,  

«Допоможемо птахам узимку»); соціальні проєкти («Природа і ми», «Сім криниць 

людяності», соціальний проект «Все буде ЕКО», Всеукраїнська акція «Глобальне 

прибирання водойм»); громадсько-творче об’єднання «Активні громадяни»; гуртки за 

інтересами; диспути, бесіди, брифінги із залученням батьків, місцевої громади 

«Розвиток мікрорайонів міста», співпраця із Всеукраїнським дитячим рухом «Школа 

безпеки», з комунальним підприємством «Волинський обласний центр екстренної 

медичної допомоги і медицини катастроф».  
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Рисунок 13. Всеукраїнський дитячий рух «Школа безпеки» учням 5–7 класів 

Рисунок 10. Всеукраїнська екологічна акція  
«Глобальне прибирання водойм» 

 

Рисунок 11. Участь у проєкті  
Волинської обласної бібліотеки  
для юнацтва «Все буде ЕКО» 

Рисунок 12. Практичне заняття  
з домедичної допомоги для учнів 8–10 класів 
(комунальне підприємство «Волинський 

обласний центр екстренної медичної допомоги 
і медицини катастроф») 
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З 2017 року у закладі освіти діє шкільний форум-театр для батьків «Прості історії» 

(керівник Людмила Дідух). Форум-театр – це інноваційна методика роботи, спрямована 

на вирішення соціальних проблем через театральні ігри, вправи та сценки. Суть 

методики полягає в створенні на основі досвіду і історій простих людей театральної 

постановки в форматі форум-театру. Акторами і сценаристами в такій постановці 

виступають не професійні актори, а учні. Форум-театр дає можливість не лише 

усвідомити проблему і сформувати ставлення людини до негативного явища, а й 

здобути навички пошуку шляхів для вирішення проблеми з використанням власного 

досвіду та досвіду інших людей, включаючи можливості підсвідомості та емоційного 

інтелекту. Ця методика застосовує набутий нами досвід тренінгів та інтерактивного 

театру. Об’єднуючи техніки надання інформації й набуття навичок через тренінги та 

вплив на підсвідомість через почуття, що викликають створені художні образи в 

інтерактивному театрі, форум-театр впливає на емоційний інтелект людини, 

формуючи креативний підхід до позитивного вирішення проблеми. 

 

Рисунок 14. Соціальна вистава шкільного форум-театру  

«Булінг – соціальна проблема» 

 

Дієвим способом формування соціально-психологічної компетентності  учнів є 

залучення учнівської молоді до волонтерської діяльності. Волонтерство – одна з 

основних умов реалізації себе у виконанні певних обов’язків перед країною та 

суспільством.  Волонтер завдяки соціальній діяльності набуває практичні життєві 

орієнтири, досвід, оволодіває мистецтвом життєтворчості, саморозвитку особистості. 

Для учнів  основної школи  участь  у волонтерській  роботі  є гарною можливістю 

самоствердитися в очах підлітків, батьків, учителів, удосконалювати вміння 

спілкуватися на засадах довіри та поваги, розвивати навички добротворення та 

милосердя. Волонтерська діяльність різноманітна: організація та проведення масових 

фізкультурно-спортивних заходів (змагання, конкурси, фестивалі, різні спортивні 

свята, проведення «Веселої перерви» для учнів початкової школи); тематичних годин 

(до Дня захисника України «Є така професія – захищати Батьківщину!»), акцій 

(Національно-патріотична акція «Україна – єдина країна», «Військовим від дітей»); 

соціальних проектів («Зігрій солдата», «Лист солдату», «Малюнок для захисників», 

«Великодній кошик для солдата», «Подаруй  солдату  новорічне свято», акція зі збору 

пластикових кришечок і батарейок); участь у флешмобах (до пам’ятних подій); 

виготовлення адресних листівок, оберегів, патріотичної символіки, сувенірів з нагоди 
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різних свят, виготовлення саморобних подарунків. збір книг  до дня Святого Миколая 

для дітей міста Торецьк Донецької області.  

 
Рисунок 15. Спільний проект ЗЗСО № 12 та громадської організації 

«Розвиток мікрорайонів міста» «Збір книг до дня Святого Миколая 

для учнів Торецької школи в Донецькій області» 

 

Розуміючи, що вирішити самотужки всі наявні проблеми заклад освіти не здатен, 

шкільну освітню політику спрямовано на широке позиціювання власних намірів перед 

громадськістю. Це уможливило оптимальне об’єднання зусиль багатьох осіб та інституцій. 

Партнерський підхід базується на переконанні, що тільки завдяки змістовній і 

розгалуженій взаємодії ініціативи щодо забезпечення стійкого розвитку закладу освіти 

матимуть інноваційний і послідовний характер. Так, співпраця з Волинським інститутом 

післядипломної педагогічної освіти сприяла задоволенню потреби школи у наявності 

вчителів, підготовлених за методикою розвитку життєвих навичок. Для педагогів закладу 

освіти проведено низку тренінгів, очікуваним результатом яких стали: 

  знання сутності превентивної освіти; 

  знання концепції ООЖН (освіти на основі набуття життєвих навичок), умов і 

критеріїв ефективного навчання; 

Рисунок 16. Патріотична акція 
«Військовим від дітей» 

Рисунок 17. Акція «Добрі справи» 
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  володіння тренінговими (інтерактивними) методами; 

  досвід практичного відпрацювання базових тренінгів за програмою «Вчимося 

жити разом».  

Запорукою успіху є також тісна взаємодія з родинами учнів. Адже саме вони 

відповідають за здоров’я своїх дітей. Партнерство з родинами допомагає нам 

скоординувати вплив родини та школи.  

Для цього: 

  на початку навчального року проводяться зустрічі з батьками (у вигляді 

презентаційних тренінгів), на яких батьків ознайомлюють з метою і завданням 

предметів, методами викладання і навчальною літературою; 

  батькам пояснюється, як 

обговорювати уроки з дітьми 

і як допомогти їм відпрацювати вміння, 

які вони набувають у школі; 

  у межах батьківського всеобучу 

(«Валеологічна школа для батьків») 

проводяться тренінги про вікові 

особливості учнів, про те, як запобігти 

порушенням здоров’я дитини, дорожньо-

транспортному, побутовому травматизму.  

Батьківська конференція пройшла у 

формі педагогічного калейдоскопу 

«Педагоги – батькам!». 

Важливою складовою навчально-виховного процесу стало продовження роботи з 

батьками у формі психолого-педагогічної просвіти, індивідуальних консультувань, 

фестивалів сім’ї, спортивних свят «Тато, мама, я – спортивна сім’я». Все це потребує від 

стратегії співробітництва і взаємодії з 

батьками не формального, а реального 

розуміння їх ролі як суб’єктів освітнього 

процесу, які можуть активно впливати на 

освітні цілі, на зміст освіти, освітньо-

виховне середовище школи. 

Співробітництво з батьками, їх оцінка 

якості освітнього процесу та рівня 

освіченості їхніх дітей стали стимулом 

педагогічної рефлексії, самоекспертизи 

досягнень школи, пошуків нових шляхів 

розвитку. Продовжено апробацію моделі 

співпраці сім’ї та школи. 

Педагогічний колектив школи і надалі впроваджує такі здоров’язбережувальні 

освітні технології: пальчикова гімнастика, горіхотерапія, пальчиковий театр, дихальна 

гімнастика, природотерапія (Ковтонюк І. Ю., Гурманська О. М., Мосійчук С. Л., Слада І. А., 

Смолярчук О. М., Марчук Ю. В.), рукортворчість (Зеленюк В. В.), корекційні подушечки, 

килимки (Магеровська І. Ф.), використання конторки (Іванова Н. Д.), вправи для 

Рисунок 18. Батьківська конференція 
«Педагоги батькам» 

Рисунок 19. Міський конкурс  

«Тато, мама, я – спортивна сім’я» 
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формування постави (Дудко Т. В.), гімнастика для очей, пальмінг (Присяжна Н. О., 

Мороз В. В.). У початковій школі впроваджуються елементи методики здорово-

координаційних вправ з використанням схеми-тренажера та розширення горизонтів 

Базарного В. (Зеленюк В. В.), практикується робота з наочними матеріалами, які 

максимально віддалені від очей учнів, використання екологічного панно. 

Запроваджено елементи театралізації (Ковтонюк І. Ю., Шалайко Т. В.). Навчання в русі 

за Дубогай О. впроваджує класовод 3-А класу Магеровська І. Ф. 

Досвід роботи педагогів школи з теми дослідно-експериментальної роботи 

представлявся на міській, обласній виставках творчі сходинки педагогів. Педагоги школи 

поширюють свої напрацювання через міські семінари біології «Формування життєвих 

навичок засобами біології», зарубіжної літератури «Створення ситуації успіху на уроках 

зарубіжної літератури-важлива умова формування творчої особистості», християнської 

етики «Сімейні цінності і взаємини в сім’ї», фізики «Інноваційні технології навчання 

фізики як засіб формування позитивної мотивації учнів», фізичної культури.  

Підсумовуючи, ми доходимо висновку, що успішна реалізація програми дослідно-

експериментальної роботи з формування соціально-психологічної компетентності 

учнів можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників 

освітнього процесу (учнів, педагогів, сім’ї та громади), що передбачає й уможливлює: 

1) особистісно орієнтоване навчання; 

2) збагачення змісту предметів емоційним, особистісно значимим матеріалом; 

3) використання інтерактивних методів навчання; 

4) стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів; 

5) роботу учнів із різними джерелами інформації, різними видами і типами 

ресурсних матеріалів; 

6) відпрацювання практичних дій; 

7) створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами освітнього 

процесу (учнів, учителів, членів сім’ї, громади) та вільного вибору учнями навчальних 

завдань і способів поведінки; 

8) залучення учнів до самооцінювання різних видів своєї діяльності, у тому числі й 

розвитку життєвих навичок; 

9) багатоваріантність форм різних видів діяльності учнів; 

10) залучення до активної співпраці сім’ї та громади. 

 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  

ЯК УМОВА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО АКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 

КАРЮК Ніла Василівна,  

директор;  

ЯРОЩУК Лариса Іванівна,  

заступник директора з навчально-виховної роботи 

(комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа  

І–ІІ  ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької міської ради») 

 

Сучасний заклад освіти покликаний не тільки задовольнити запити суспільства, 

але й дивитися на крок уперед. Покладені на заклад освіти та вчителя такі, здавалося 
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б не властиві, завдання – піклування про здоров’я учнів, обумовлені наступними 

причинами. По-перше, дорослі завжди несуть відповідальність за дітей, які знаходяться 

під їх опікою. Це стосується і здоров’я учнів. Тому що в закладі освіти діти проводять 

значну частину часу і не допомогти їм зберегти здоров’я, було б виявом бездушності і 

непрофесіоналізму. По-друге, більша частина бажаних і небажаних факторів, які 

впливають на здоров’я учнів, відбуваються саме у школі. Завдання школи – зберегти і 

зміцнити здоров’я своїх вихованців.  

Тому  перед сучасним закладом освіти постає проблема у створенні таких умов, 

які б з одного боку, через впровадження інноваційних технологій навчання та 

виховання сприяли розвитку життєвих компетентностей,  природних нахилів,  

обдарувань кожної дитини,  а з іншого боку – дозволили б вийти їй зі стін школи 

здоровою людиною зі свідомим ціннісним ставленням до власного здоров’я, як 

першочерговою умовою реалізації життєвих компетентностей.  

Відповідно до наказу управління освіти, науки та молоді  Волинської 

облдержадміністрації від 05 липня 2016 року № 386 «Про проведення дослідно-

експериментальної роботи у 2016-2021 роках та надання загальноосвітнім навчальним 

закладам статусу експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів 

регіонального рівня» у КЗ  «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня 

школа І–ІІ  ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької міської ради», наказу управління 

освіти Луцької міської ради від 05.09.2019 р. № 505-од «Про затвердження тем освітніх 

проектів та напрямків експериментальної роботи закладів освіти  в 2019/2020 н. р.» у 

2019/2020 н. р. проводиться дослідно-експериментальна робота за темою: 

«Моделювання здоров’язбережувального освітнього середовища як основи  розвитку 

соціально активної особистості» ( ІІ етап, формувальний). Окрім того, заклад освіти  є 

учасником всеукраїнського експерименту за темою «Здоров’язбережувальна 

технологія «Навчання у русі» в системі оздоровчо-виховної роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів»,  науково-педагогічного проєкту «Інтелект України», програми 

«Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів». 

До визначення основних характеристик здоров’язбережувального середовища 

закладу загальної середньої освіти, окреслення педагогічних умов його створення 

зверталися М. Безруких, Н. Бібік, Д. Журавльов,   Г. Зайцев, О. Іонова, Ю. Науменко, 

Л. Омельченко, О. Омельченко, Г. Ткаченко, О. Савченко, Н. Самолова, Н. Смірнов, аналіз 

праць яких дав змогу визначити основні напрями, що потребують урахування під час 

розробки педагогічних умов створення та реалізації здоров’язбережувального 

середовища залежно від особливостей того чи іншого закладу освіти.  

Здійснивши аналіз наукової літератури, робимо висновок, що словосполучення 

«здоров’язбережувальне шкільне середовище» не має однозначного трактування, тому, 

спираючись на вивчення більш схожих за сенсом визначень, наводимо власне 

тлумачення поняття «здоров’язбережувальне середовище закладу загальної середньої 

освіти» як сукупність  певних  умов (гігієнічних,  медичних,  психологічних,  

педагогічних); застосування активних форм і методів навчання, спрямованих на 

збереження й зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу; наявність 

позитивної психологічної атмосфери під час навчальних занять; обізнаність педагогів і 

учнів зі способами збереження здоров’я і дотримання ними здоров’язбережувальної 
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поведінки; вироблення в педагогів ціннісного ставлення до власного здоров’я і 

здоров’я школярів.  

Здоров’язбережувальне середовище – це середовище, у якому створюються такі 

умови, за яких дитина може усвідомити цінність свого здоров’я, оволодіти способами 

його збереження і навчитися способам саморегуляції, що дозволять їй зберегти 

здоров’я.  

На основі аналізу науково-педагогічної літератури нами була розроблена модель 

здоров’язбережувального освітнього середовища ліцею ( рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель здоров’язбережувального освітнього середовища ліцею 

 

Вибудована педагогічним колективом структура здоров’язбережувального 

середовища закладу включає комплексно-цільову модель, яка ґрунтується на 

використанні інноваційних освітніх технологій на основі особистісно орієнтованого, 

компетентнісного підходів. В освітній процес введені: фізкультхвилинки, 

кольоротерапія, пальчикова гімнастика, динамічні паузи, вправи на використання 

LEGO-конструктора, 20-хвилинні перерви, тощо.  

Враховуючи, що суб’єктами здоровʼязбережувального середовища школи є учителі, 

учні, батьки, медичні та педагогічні працівники (практичний психолог, соціальний 

педагог та ін.), ми умовно розділили основні напрями роботи зі створення 

здоровʼязбережувального середовища на три взаємопов’язані групи, відповідно до 

учасників діяльності: учнів, учителів та співробітників, батьків. 

Діяльність учнів: профілактика і оздоровлення: регулярне проходження 

диспансеризації, використання матеріально-технічної бази закладу, фізкультурна 

Навчальна діяльність  
на основі 

здоров’язбережувальних 
технологій 

Медичний супровід 
освітнього процесу 

Збільшення рухової 
активності. Фізична 
культура і спорт 

Забезпечення безпеки 
життєдіяльності 

учасників освітнього 
процесу 

Моніторинг здоров’я  
і фізичного розвитку 
учнів. Аналіз і оцінка  

здоров’язбережувальних 
освітніх технологій 

 

Психолого-
педагогічний супровід 
освітнього процесу 

Партнерська взаємодія  
з батьківською громадою,  
зі службами та закладами  
міста, що займаються 
питаннями збереження  
та зміцнення здоров’я 

Валеологізація освітнього 
процесу 

Забезпечення дотримання 
санітарно-гігієнічних норм 

у закладі освіти 

Науково-методичний 
супровід освітнього 

процесу 

ЛІЦЕЙ – це заклад, в якому забезпечується єдність інтелектуального, фізичного, духовного  

та морального розвитку особистості; в якому діяльність людини постійно супроводжує ситуація 
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Професіоналізм, інновації, творчість – основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи 

розминка під час освітнього процесу для активізації роботи головного мозку і 

релаксації органів зору, збалансоване харчування, фізкультурно-оздоровча робота; 

освітній процес: участь в здоров’язбережувальному процесі, під час використання 

здоровʼязбережувальних освітніх технологій, раціональний розклад, інформаційні 

стенди про здоровий спосіб життя, консультації лікарів-фахівців і психологів, робота в 

творчих групах з пропаганди здорового способу життя. У закладі освіти діє шкільний 

ляльковий театр «Дивограй» (режисери: вчитель О. Є. Кльоц, шкільний бібліотекар 

Т. І. Ткачук). Він має чудовий виховний вплив, створює гарний настрій, збагачує дітей 

враженнями, викликає у них різноманітні емоції, сприяє їх загальному розвитку і 

естетичному вихованню. Репертуар театру різноманітний: «У казковому лісі», «Звірята 

лікують книгу», «Лісова школа», є й п’єси валеологічного характеру: «Цілюща 

травинка», «Вітамінки». Учні закладу є учасниками проекту «Рятуємо по-європейськи». 

В рамках проекту проходять практичні заняття з відпрацювання дій в ситуаціях, що 

вимагають надання першої невідкладної допомоги.  

Вплинути на свій емоційний стан і стан дитини можна за допомогою спеціально 

розроблених психологами і фізіологами вправ. Коли людина відчуває будь-які емоції, їх 

зазвичай можна виявити за її мімікою. Крім м’язів обличчя, змінюється також тонус і в 

інших м’язах тіла. Тільки це не так помітно. Але спостережлива людина може за ходою, 

постаттю і за деякими іншими зовнішніми ознаками визначити, в якому настрої 

знаходиться людина. 

Навчившись регулювати тонус м’язів, навчившись розслаблюватися, ми отримаємо 

деяку владу над своїми емоціями. Так, контролюючи напругу своїх м’язів, ми 

контролюємо свої емоції. 

Справа в тому, що тонус м’язів напряму пов’язаний із активністю мозку, тому, 

розслабивши майже усі свої м’язи, ми знижуємо цю активність і надаємо мозку 

можливість відпочити і відновити свої сили. 

Релаксаційні вправи як на уроках фізичної культури, так і предметних, у 1–4 класах 

проводяться під спокійну музику. Регулярне виконання цих вправ робить дитину 

більш спокійною, врівноваженою, а також дозволяє дитині краще зрозуміти свої 

почуття. В результаті дитина володіє собою, контролює свої деструктивні емоції і дії. 

Релаксаційні вправи дозволяють дитині опанувати навички саморегуляції та зберегти 

більш рівний емоційний стан. 

Дуже хочеться, щоб діти з бажанням щодня йшли на навчання, а кожна перерва 

приносила задоволення та користь. У школі діти проводять багато часу. Тут вони 

не лише навчаються, а й отримують дуже важливі навички для дорослого життя. 

Ми звикли, що шкільна перерва – це лише проміжок часу між уроками. Але часи 

змінюються, і освіта змінюється разом з ними. Учні закладу вже не можуть просто 

відпочивати на перерві, як це було 20 років назад. Так чому ж не заповнити цей 

проміжок часу корисним, веселим дозвіллям? Ми  перетворили коридори закладу 

на місце активного відпочинку, цікавого дозвілля для дітей початкової школи.  

З-поміж принципів, на яких ґрунтується Державний стандарт початкової освіти, 

чільне місце займає принцип «Формування здорового способу життя і створення умов 

для фізичного й психоемоційного розвитку», що надзвичайно важливо для дітей 

молодшого шкільного віку. Відповідно «між другою і третьою академічними годинами 

запропоновано проводити динамічну перерву у вигляді рухливих ігор, іншої фізичної 
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активності дітей». Проведення динамічних перерв – це ефективний спосіб підтримання 

працездатності учнів, оскільки під час їхнього проведення забезпечується відпочинок 

центральної нервової системи, а також м’язів кістяка, що зазнають значного 

статичного напруження через тривале сидіння за партою. Ці перерви мають 

універсальний профілактичний ефект, вони містять вправи для різних груп м’язів та 

для поліпшення мозкового кровообігу. Комплекс вправ, що використовують у 

динамічних паузах, спрямований на корекцію постави, зміцнення м’язів і розвиток 

координації. Вправи проводяться водночас з читанням віршів, веселою музикою, 

лічбою тощо. До проведення таких «рухливих перерв» залучаються старшокласники, 

які стають тренерами.  

У вересні 2019 року заклад долучився до програми «Healthy Schools: заради 

здорових і радісних школярів». Це унікальна трирічна соціальна програма, яка 

реалізується Центром «Розвиток КСВ» та Mondelēz International Foundation. Програма 

має на меті сприяти розвитку здорового харчування, фізичних активностей та 

свідомого ставлення школярів до власного здоров’я, набуття та засвоєння учнями 

нових знань про здоровий спосіб життя, популяризація раціонального харчування та 

концепції «здорового дизайну» рекреацій та приміщень де перебувають і харчуються 

діти. В рамках програми у закладі проводяться заходи щодо популяризації здорового 

способу життя: рухові активності (рухливі ігри, конкурси, бесіди, квести, флешмоби, 

години спілкування, «вітамінні» дні, уроки на свіжому повітрі, інтерактивні уроки на 

тему дотримання Правил дорожнього руху). 

В рамках програми та з метою популяризації здорового способу життя серед 

школярів, раціонального харчування, а також заохочення учнів до приготування та 

вживання корисних перекусів проведено конкурс «Здоровий сімейний рецепт». 

До конкурсу долучилися не лише учні, але і їх батьки. 

Учні 8-х класів взяли участь у конкурсі «Юний дослідник». Вони проводили 

дослідження основних перекусів на перерві, а саме дані продукти на вміст шкідливих 

харчових домішок. Згодом інформація оброблялася і учням було доведено шкідливість 

харчових домішок у звичних для них продуктах, що найчастіше вони вживають, як 

перекус. Учні також познайомилися з наслідками шкідливих перекусів для здоров’я і 

перерахували можливі хвороби, що можуть виникнути в майбутньому.  

З учнями  10-х класів був проведений диспут на тему: «Цінність життя і здоров’я 

людини»,  метою якого було підвести учнів до розуміння цінності і неповторності 

життя, необхідності відповідати за своє здоров’я, власні вчинки; визначити місце 

здоров’я в ієрархії життєвих потреб; орієнтуватися на сприйняття загальнолюдських 

цінностей.  

Виховний захід «Молодь проти шкідливих звичок», який підготували учні 9-х 

класів. Школярі у формі гри визначали ті звички, які руйнують життя молоді, 

переконували глядачів у тому, що алкоголь, наркотики та куріння руйнують здоров’я, 

позбавляють людину життєвих і моральних цінностей. 

Діяльність учителів і працівників закладу: профілактичні заходи, лікувальна 

фізична культура, тренажерний зал, аеротерапія, психотерапевтична програма, 

психологічні тренінги, індивідуальні консультації, розвиток навичок з відновлення 

сприятливого емоційного стану, консультації та рекомендації по роботі з учнями і 

батьками, інформаційно-консультативна робота. З метою вдосконалення професійної 
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компетентності педагогічних працівників у сфері формування соціальних і 

здоров’язбережувальних компетентностей учнів, мотивації їх до здорового способу 

життя, формування безпечного і дружнього до дитини освітнього середовища було 

проведено низку методичних заходів для педагогів ліцею: тренінг практичних навичок 

«Вчимося жити разом», семінар-практикум «Маршрут безпеки», майстер-клас 

«Здоров’язбережувальні  технології у діяльності вчителя», науковий семінар 

«Здоров’язбережувальна компетентність вчителя», семінар-тренінг 

«Здоров’язбережувальні аспекти сучасного уроку». Велика увага надається методиці 

викладання навчальних дисциплін, яка базується на здоров’язбережувальних 

технологіях та вивченні методик, які допомагають учителю втілити в практику 

викладання здоров’язбережувальні технології. Педагогами закладу використовуються 

на кожному уроці оздоровчі динамічні паузи, які допомагають поновити розумову та 

фізичну працездатність. Також розроблено вправи для психологічного розвантаження 

учнів. У превентивній роботі закладу освіти використовується «Маршрут безпеки» – 

інтерактивний профілактичний освітній інструмент, який було розроблено Німецькою 

Федеральною агенцією просвіти в галузі охорони здоров’я (BZGA) у співпраці з 

Німецьким товариством міжнародної співробітництва (GIZ) для профілактичної роботи 

з молоддю. Інтерактивні методи навчання дають  учням можливість обмінюватися 

інформацією й висловлювати особисту думку, говорити й слухати, приймати рішення, 

обговорювати й вирішувати проблеми. Долучення закладу до дослідно-

експериментальної роботи за темою  «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у 

русі» в системі оздоровчо-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів» 

супроводжувалось участю педагогів, батьків, медичного персоналу закладу в 

освітянських заходах. Серед них – шкільний семінар за означеною проблемою. 

Ознайомившись з досвідом педагогів, які багато років впроваджують в життя нові 

методики викладання із залученням вправ рухової активності, учителі початкових 

класів на своїх уроках застосовують різні види вправ для формування правильної 

постави. Це – гімнастичні вправи, ігри-руханки, пальчикова гімнастика, дихальна 

гімнастика, а також використання соляних мішечків для вироблення правильної 

постави при сидінні за партами.  

Діяльність батьків учнів: інформаційно-консультативна робота, педагогічна освіта 

батьків з питань здорового способу життя, консультації лікарів-спеціалістів, 

консультації та рекомендації шкільної психологічної служби. У школі ведеться 

постійна співпраця: учитель, батьки, діти. Уже стали традиційними спортивне свято 

«Тато, мама, я – спортивна сім’я», спортивна естафета «Козацькі забави», родинне свято 

«У колі рідної сім’ї». Для ознайомлення батьків із сутністю проведення уроків, 

передбачених програмою навчання на основі здоров’язбережувальної технології 

«Навчання у русі» на батьківських зборах продемонстровано відео-фільм, у якому 

наочно простежується методика викладання та засвоєння дітьми у процесі занять 

змісту програмного матеріалу не тільки у формі традиційного його запам’ятовування, 

але і відображення сприйняття його суттєвості у рухах з використанням мішечків із 

сіллю на голові з метою формування правильної постави та своєчасної профілактики її 

порушень та запросила батьків до подальшої співпраці, адже тільки спільними 

зусиллями всіх учасників освітнього процесу можна досягти успіху. Батьки разом з 

класоводами та медичною сестрою ведуть «Щоденник здоров’я» щоб спостерігати 
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та контролювати фізичний стан своєї дитини. У 2-В класі (класовод Барчук Н. Є.) для 

батьків була чудова можливість – урок для дітей. Мама одного з учнів провела цікавий 

урок на тему «Корисна їжа – правильне харчування». Батьки учнів стали активними 

учасниками в оцінюванні наявної ситуації та масштабів прогалин у галузі кібербезпеки 

та проблем конфіденційності на сайтах закладів освіти й сторінках закладів освіти у 

соціальних мережах. Питання виховання здорового підростаючого покоління 

включаються у план батьківського всеобучу. Перед батьківською громадою з лекціями 

виступають  вчителі,  психологи школи, а також медпрацівники. 

На основі аналізу наукової літератури та педагогічної практики, з метою 

формування цілісного уявлення про процес створення здоров’язбережувального 

середовища ліцею, ми розробили модель вчителя ліцею (рис. 2), виокремили напрями 

та охарактеризували зміст його діяльності зі створення здоров’язбережувального 

середовища: освітній; виховний; діагностичний; гігієнічний; інклюзивний; 

просторовий (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Модель педагога, який формує  

здоров’язбережувальне середовище закладу освіти 

 

використовує методи навчання, які стимулюють школярів  

до діяльності творчого характеру 

з метою особистісного розвитку учня оцінює його навчальні досягнення, 

порівнюючи школяра із самим собою (а не з іншими учнями), з тими змінами, 

які відбулися в самій дитині 

будує взаємодію із учнями на основі суб’єкт-суб’єктного (фасилітуючого) 

характеру взаємин, діалогового стилю спілкування, толерантного ставлення, 

співпраці з дітьми 
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відбирає той зміст навчання, який максимально враховує індивідуально-

психологічні особливості учнів (через різні варіанти навчальних програм, 

підручників, дидактичних матеріалів, які дають можливість на єдиному  

базовому змісті знань варіювати процес навчання, забезпечують умови вільного  

й самостійного вибору навчальної діяльності, набуття учнем особистісно 

значущих знань) 

з метою профілактики розумового стомлення і перевантаження в організації 

навчання враховує динаміку працездатності учнів протягом уроку,  

навчального дня, тижня, року 

з метою створення умов для відновлення і збагачення сил дітей ефективно 

використовує елементи здоров’язбережувальних технологій 

Модель педагога, який формує здоров’язбережувальне середовище закладу освіти 

Принципи: принцип формування ціннісного ставлення до здоров’я, принцип комплексності, 

природовідповідності,  принцип орієнтації на внутрішні механізми саморозвитку, принцип 

неперервного здоров’язбереження 

Мета: збереження здоров’я учнів, орієнтування  на здоровий спосіб життя усіх учасників 

освітнього процесу 
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Професіоналізм, інновації, творчість – основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи 

Напрям 
діяльності 

вчителя 

Зміст діяльності вчителя 

Освітній − виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, 
свідомого прагнення до ведення здорового способу життя; розвиток умінь 
самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;  
− формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну 
поведінку, фізичну культуру, фізичні вправи, взаємозв’язок організму людини з 
природним і соціальним оточенням; знань про збереження свого здоров’я;  
− формування та розвиток навичок базових загальнорозвивальних рухових дій;  
− розвиток в учнів особистісного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням 
стану здоров’я;  
− формування здоров’язбережувальних компетенцій школярів;  
− застосування методів, прийомів організації спільної здоровʼязбережувальної 
діяльності вчителів, учнів, батьків, громадськості тощо 

Виховний − розвиток в учнів активної мотивації дбайливо ставитися до власного здоров’я, 
прагнення займатися фізичною культурою,  удосконалювати фізичну, соціальну, 
психічну і духовну складові здоров’я;  
− розвиток мотивації до використання у повсякденному житті досвіду 
здоров’язбережувальної діяльності;  
− застосування методів, прийомів організації спільної здоровʼязбережувальної 
діяльності вчителів, учнів, батьків, громадськості у позаурочний час;  
− профілактика факторів «ризику» і організація комплексу оздоровчих заходів;  
− створення емоційного комфорту у процесі освітньої взаємодії;  
− розробка та проведення психологічних тренінгів, індивідуальних консультацій з 
метою розвитку навичок з відновлення сприятливого емоційного стану;  
− консультації та інформаційно-консультативна робота з батьками тощо 

Діагностичний − психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я школярів, їх фізичного, 
психічного, духовно-морального розвитку;  
− організація співпраці зі службою психологічної допомоги вчителям, учням, 
батькам щодо подолання стресів і тривожності;  
− організація співпраці з медичними працівниками, соціальними педагогами, 
практичними психологами з метою діагностування порушень фізичного та 
психічного здоров’я школярів;  
− інформаційно-консультативна робота з батьками щодо діагностування порушень 
здоров’я дітей тощо 

Гігієнічний − виконання вимог, що регламентованих санітарними нормами та правилами 
безпеки життєдіяльності учнів початкових класів;  
− контроль за температурним режимом, штучним освітленням тощо;  
− забезпечення санітарно-гігієнічної відповідності шкільних меблів;  
− контроль за чистотою класних кімнат;  
− контроль за раціональним харчуванням учнів, за асортиментом шкільного 
буфету, вітамінізацією харчового раціону школярів;  
− організація співпраці учнів, батьків, медичних та педагогічних працівників з 
метою дотримання санітарно-гігієнічних вимог тощо 

Інклюзивний − використання різноманітних навчальних підходів з урахуванням різних стилів 
навчання, темпераменту й особистості окремих дітей;  
− використання широкого спектра занять, практичних вправ і матеріалів, що 
відповідають рівню розвитку дитини;  
− адаптація навчальних матеріалів для використання в умовах інклюзивного навчання;  
− розробка та організація заходів на основі ідей інклюзії;  
− налагодження співробітництва та підтримки серед учнів класу та батьківського 
колективу тощо 

Просторовий − робота щодо озеленення приміщень і класів;  
− удосконалення зонованості класу та розміщення обладнання і меблів;  
− наповнюваність шкільного середовища об’єктами навчальної взаємодії та відпочинку;  
− організація безпечного пересування у класній кімнаті та школі;  
− створення зон відпочинку тощо 

 

Рисунок 3. Напрями та зміст діяльності вчителя  зі  здоров’язбереження 
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Визначено принципи формування здоров’язбережувального середовища 

загальноосвітнього закладу:  

1. Принцип не завдання шкоди. 

2. Принцип пріоритету дієвої турботи про здоров’я учнів і педагогів (тобто що усе 

відбувається в освітній установі – від розробки планів до перевірки їх виконання, 

включаючи проведення уроків, організацію позаурочної діяльності учнів, підготовку 

педагогічних кадрів, роботу з батьками та ін. оцінюється з позиції впливу на 

психофізіологічний стан і здоров’я учнів і учителів. Проводиться моніторинг здоров’я 

учнів фізичного, психологічного, духовно-морального). 

3. Принцип триєдиного уявлення про здоров’я (єдність фізичного, психічного і 

духовно-морального здоров’я). 

4. Принцип безперервності і наступності (здоров’язбережувальна робота проводиться 

в школі щодня і на кожному уроці з обов’язковим обліком того, що вже було зроблене 

раніше у рамках організаційних заходів і безпосередньо в навчально-виховній роботі).  

5. Принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями (питання здоров’я включені в 

зміст навчальних програм, забезпечений здоров’язбережувальний характер 

(результат) проведення процесу навчання). Педагоги забезпечують 

здоров’язбережувальні умови освітнього процесу і сам школяр допомагає їм в 

вирішенні цієї загальної задачі.  

6. Принцип відповідності свідомості і організації навчання віковим особливостям 

учнів. Відповідність об’єму навчального навантаження і рівня складності матеріалу, що 

вивчається, індивідуальним можливостям учнів. У школі впроваджується  комплексний 

міждисциплінарний підхід як основа ефективної роботи з охороні здоров’я людини. 

Між педагогами, психологом, медичними працівниками узгоджена взаємодія. 

Пріоритет позитивних дій (підкріплень) над негативними (заборонами). Пріоритет 

активних методів навчання. 

За роки навчання в закладі загальної середньої освіти дитина відвідує приблизно 

10 000 уроків. Звичайно, ці уроки різні: цікаві й не дуже, звичайні й нестандартні. 

На уроках учень формується як особистість. Сучасний урок – це перш за все урок, на 

якому вчитель вміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, його 

активного розумового зростання, глибокого й усвідомленого засвоєння знань, 

формування моральних засад. Реалізація здоров’язбережувальної складової на уроках 

здійснюється через: 

♦ фізкультхвилинки, рухливі ігри, фізкультпаузи (оздоровчу рухливу діяльність); 

♦ контроль та самоконтроль за правильною поставою під час письма, читання, тощо; 

♦ використання вправ щодо профілактики сколіозу, запобіганню гіподинамії; 

♦ виконання дихальних вправ; 

♦ виконання гімнастики для очей. 

З перших хвилин уроку, з привітанням  потрібно створювати обстановку 

доброзичливості, позитивний емоційний настрій, оскільки в учнів розвинена 

інтуїтивна здатність сприймати емоційний настрій вчителя. Не стала винятком в 

цьому сенсі й організація початку уроку. Всі діти люблять гратися, тому ігрові моменти  

корисно використовувати в будь – якому класі.  Для учнів це буде гра, а для вчителів – 

методичний прийом. Наприклад, на уроках математики, у вправі «Вірю – не вірю» 

кожне запитання починається словами «Чи вірите ви, що…» або бліц-опитування 
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Професіоналізм, інновації, творчість – основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи 

ланцюжком (перший учень ставить питання другому, другий – третьому і т. ін.). 

Методичний прийом – вправа «Знайди помилку»  (пропонується учням низку формул, 

серед яких є правильні й неправильні) сприяє виникненню ситуації успіху на уроці, а 

отже, й формуванню позитивного настрою до предмета. Якщо можливо, то  

сформулюйте тему й мету уроку віршами, прикрасьте  уроки легендами (наприклад, 

про К. Гаусса під час вивчення прогресій), біографіями видатних математиків (Омар 

Хайям під час вивчення рівнянь) або загадкою, відгадавши яку, учні формулюють тему 

уроку. Наприклад: його треба розв’язати, тобто корінь відшукати. Кожен легко без 

вагання відповість, що це… (рівняння). 

Відомо, що просидіти на уроці 45 хвилин досить складно не тільки першокласнику, 

а й старшокласнику. Тому слід проявити милосердя й дати нашим учням порухатися і 

скинути втомленість у м’язах. Для учнів молодших та середніх класів потрібно 

використовувати фізкультхвилинки. Для старшокласників можна запропонувати 

естафету з виконання математичних завдань із крейдою біля дошки. Витрачений час 

окупиться посиленням працездатності, а головне, зміцненням здоров’я учнів.  

Неабияке значення в попередженні втомлюваності має чітка організація 

навчальної праці. Гарні результати дає робота в парах, у групах  як на місці, так і біля 

дошки, де більш «слабкий» учень відчуває підтримку товариша. Адже суттю такої 

роботи є «навчання інших». 

Відомим антистресовим моментом на уроці є стимулювання учнів до використання 

різноманітних способів розв’язання, без остраху помилитися, отримати неправильну 

відповідь.  

Для того, щоб навчити дітей піклуватися про своє здоров’я, корисно на уроках 

розглядати завдання, які безпосередньо пов’язані з поняттями: «знання свого тіла», «гігієни 

тіла», «правильне харчування», «здоровий спосіб життя», «безпечна поведінка на дорогах».  

 

Критерії здоров’язбереження Характеристика 

Гігієнічні умови в класі Температура і свіжість повітря, освітлення класу і дошки, звукові 
подразники 

Кількість видів навчальної 
діяльності, їх середня тривалість 
і частота чергування 

Види навчальної діяльності: опитування, письмо, читання, 
слухання, розповідь, відповіді на запитання, вирішення прикладів, 
розглядання, списування і т. ін. 

Наявність і місце методів,  
що сприяють активізації 

Метод вільного вибору (вільна бесіда, вибір способу дії, свобода 
творчості).  
Активні методи (учень у ролі: вчителя, дослідника, ділова гра, дискусія).  
Методи, спрямовані на самопізнання і розвиток (інтелекту, емоцій, 
спілкування, самооцінки, взаємооцінки) 

Місце і тривалість застосування 
ТЗН 

Уміння вчителя використовувати ТЗН як засіб для дискусії, бесіди, 
обговорення 

Поза учня, зміна пози Правильна посадка учня. Зміна видів діяльності вимагає зміни пози 

Наявність, місце, зміст і тривалість 
на уроці моментів оздоровлення 

Фізкультхвилинки, динамічні паузи, дихальна гімнастика, 
гімнастика для очей, масаж активних точок 

Наявність мотивації діяльності 
учнів на уроці 

Зовнішня мотивація: оцінка, похвала, підтримка, момент змагання. 
Стимуляція внутрішньої мотивації: прагнення більше дізнатися, 
радість від активності, інтерес до досліджуваного матеріалу 

Психологічний клімат на уроці Взаємини на уроці: вчитель – учень (комфорт – напруга, співпраця – 
авторитарність, урахування вікових особливостей); учень – учень 
(співпраця – суперництво, дружелюбність – ворожість, активність – 
пасивність, зацікавленість – байдужість) 
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Емоційні розрядки на уроці Жарт, усмішка, гумористична або повчальна картинка, приказка, 
афоризм, музична хвилинка, чотиривірш. 
Визначається під час спостереження за зростанням рухових або 
пасивних відволікань у процесі навчальної діяльності 

Момент настання втоми  
і зниження навчальної активності 

Зникає мотивація до навчання. Інтерес до проблеми. З’являється 
втома або збудженість 

Темп закінчення уроку Помірний. Але вчитель почувається впевнено 

 

Запровадження STEM-навчання у КЗ «ЛНВК ЗОШ І–ІІ ступенів № 7 – природничий 

ліцей» відбувається на засадах особистісно зорієнтованого, діяльнісного і 

компетентнісного підходів в межах чинного законодавства.  

У листопаді  2019 року організовано та проведено  тематичний STЕМ-день 

«Картопля». STEM-день –  це така організація освітнього процесу, як  дозволяє вчителю 

вийти за межі конкретних уроків і «займатися наукою» цілий день. Упродовж цього дня 

діти занурюються у дослідження обраної ними проблеми, проводять досліди, описують 

отримані результати і роблять відповідні висновки. Вони отримують навички 

вирішення проблем на раціональному (на противагу емоційному, стихійному) рівні, на 

науковому підґрунті.  Упродовж дня усі заходи, які проводились у закладі 

присвячувалися даній тематиці. Культура «картопля» розглядалася і досліджувалася з 

точки зору різних предметів. Дослідницькою роботою займалися усі учні закладу: від 

першокласників до випускників.  

Чим більше учні займаються практичною роботою, тим більше розкривають власні 

здібності та більше проявляють зацікавленість. Це дає можливість правильно вибрати 

майбутню професію, навчитися розуміти складну термінологію, підготуватися до 

сприйняття життя. Результатом проєкту соціального спрямування, заключним, 

найбільш зворушливим етапом для всіх – і учасників, і глядачів – стала презентація 

проєкту. Школярі, як справжні науковці, обговорювали проблеми, висували гіпотези, 

перевіряли їх, працюючи в командах, формулювали висновки, мали можливість 

«займатися наукою» цілий день. Учні 1–4 класів взяли участь у виставці поробок з 

картоплі, виставці малюнків. Учні 5–11 класів захищали проєкти: 5-ті класи – «Вірші, 

прислів’я, приказки, казки, бувальщини про картоплю», 6-ті класи – «Звідки прийшла 

картопля?», 7-мі класи – «Картопля і хімія», 8-мі класи – «Картопля і біологія», 9-ті 

класи – «Використання картоплі у промисловості та побуті», 10–11 класи «Картопля в 

кухні народів світу». Працювала і експериментальна зона: старшокласники провели 

невеликі дослідження з використанням картоплі для учнів початкової школи. 

Усі навчальні заняття за розкладом в цей день були спрямовані на дослідження. 

На відміну від традиційної організації освітнього процесу STEM-проєкти 

наближають школярів до реалій, усуваючи розрив між теоретичним розв’язанням 

проблеми і практичним втіленням в життя набутих знань. Усвідомлена необхідність 

використання знань з різних дисциплін під час роботи над проєктом сприяє міцному 

засвоєнню нових знань. На основі нашого практичного досвіду та теоретичних 

досліджень стає зрозуміло, що такий підхід сприяє розвитку в учнів уміння 

застосовувати знання на практиці в складних динамічних ситуаціях. 

Завдячуючи експериментальній роботі учні закладу беруть активну участь та є 

призерами різноманітних конкурсів та олімпіад: «Дотик природи», Всеукраїнського 

молодіжного конкурсу «В об’єктиві натураліста», конкурс-захист науково-досдідницьких 
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Професіоналізм, інновації, творчість – основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи 

робіт МАН з біології, географії, екології, «Винахідників та раціоналізаторів», «Юний 

дослідник», «Галерея кімнатних рослин», «Юний селекціонер», «Енергія і середовище», 

DreamECO. 

Результати дослідно-експериментальної роботи неодноразово були репрезентовані 

на всеукраїнських, обласних, міських педагогічних заходах, науково-педагогічних виданнях. 

Учителі презентували свій досвід впровадження експериментальної діяльності на 

Всеукраїнській науково-педагогічній  вебінар-конференції «Формування в закладі освіти 

компетентності екологічної грамотності та здорового способу життя» у Волинському 

ІППО, на засіданні постійно діючого семінару керівників методичних об’єднань учителів 

географії, засіданні міської школи передового педагогічного досвіду учителів математики, 

засіданні школи педагогічної майстерності учителів української мови. 

Робота колективу з питань дослідно-експериментальної роботи знайшла своє 

відображення у друкованих виданнях: «Екологічне виховання школярів засобами STEM-

освіти»/ Збірник наукових статей ІІІ Всеукраїнської науково-педагогічної Інтернет-

конференції 20 листопада 2019 року, «Моделювання здоров’язбережувального освітнього 

середовища як основи розвитку соціально активної особистості» у «Реалізація Концепції 

“Нова українська школа” в умовах інноваційного освітнього середовища: матеріали 

фестивалю інновацій», «Впровадження елементів STEM-освіти в освітній простір закладу». 

Підсумовуючи, ми доходимо висновку, що у сучасному закладі загальної середньої 

освіти пріоритетом має стати здоров’я школярів. Тому кожен вчитель повинен 

безперервно дбати про формування в дітей та учнівської молоді валеологічного 

світогляду і ціннісного ставлення до здоров’я людини як головної умови самореалізації 

особистості. Здоров’язбережувальне освітнє середовище є чинником, що впливає на 

ефективність освітнього процесу в цілому, і діяльність кожного педагога та учня 

зокрема. Створення здоров’язбережувального освітнього середовища для учасників 

освітнього процесу означає створення здорового середовища для розвитку дітей та 

учнівської молоді, всі складові освітнього процесу підпорядковані головному – росту і 

розвитку особистості, яка має бути здоровою, соціально адаптованою людиною, 

професійно зорієнтованою, здатною до саморозвитку і самореалізації, активної ролі у 

суспільстві як громадянина і спеціаліста. 

 

ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК 

МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 

СІМІЦЬКА Жанна В’ячеславівна, 

заступник директора з навчально-виховної роботи  

(комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс  

«Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області») 
 

Всі знання виростають з одного коріння – навколишньої дійсності,  

мають між собою зв’язки, а тому повинні вивчатися у зв’язках. 

Я.-А. Коменський 
 

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, вимагають 

модернізації системи загальної середньої освіти,  головним завданням якої є 

«забезпечення всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, 
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соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з 

природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, 

готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової 

діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, 

довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; 

формування в учнів компетентностей, визначених Законом України «Про освіту» та 

державними стандартами» (Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 

16 січня 2020 року № 463-IX, стаття 3).  

Успішне виконання цих завдань можливе в умовах інноваційного освітнього 

простору, створення якого передбачає подолання ізольованого викладання 

навчальних предметів та організацію освітнього процесу, орієнтованого на 

розвивально-продуктивний інтегративний підхід, який є найфективнішим у підготовці 

молоді до сучасного життя. Це засвідчують результати дворічної дослідно-

експериментальної роботи педагогічного колективу Луцького НВК «Гімназія № 14 

імені Василя Сухомлинського» з теми «Моделювання інноваційного освітнього 

простору в умовах інтегрованого підходу до навчання», науковим керівником якої є 

заступник директора ВІППО з науково-методичної та навчальної діяльності, кандидат 

педагогічних наук, доцент Валентина Василівна Вітюк. 

У Новій українській школі повинен бути створений такий інноваційний освітній 

простір, в якому не просто організовано компетентнісне навчання (не знання заради 

знань, а вміння їх застосовувати в реальному житті, не що ти знаєш, а як ти  цим умієш 

користуватися), а й забезпечена інтегрованість змісту (внутрішньопредметна й 

міжпредметна) на основі ключових компетентностей. Ідея інтеграції в освіті є 

значним здобутком дидактики, оскільки за умови її успішного методичного 

впровадження реалізується мета якісної освіти. Вона передбачає структурування 

знань як засобу цілісного розуміння та пізнання світу, забезпечення альтернативних 

можливостей для одержання освіти відповідно до індивідуальних потреб та 

здібностей учня. Ще Я.-А. Коменський  акцентував увагу на необхідності «завжди і 

всюди брати разом те, що пов’язано одне з одним», пояснював важливість 

інтегрованого підходу до організації навчально-виховного процесу тим, що всі знання 

мають між собою зв’язки, у них одне коріння – навколишня дійсність, тому і вивчати 

їх треба у зв’язках. І саме інтеграція навчальних дисциплін може вирішити основні 

суперечності освіти – протиріччя між безмежністю знань і обмеженими людськими 

ресурсами. 

Інтегроване навчання закладає нові умови діяльності вчителів та учнів, зобов’язує 

до використання різноманітних форм викладання, що має великий вплив на 

ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу. Інтеграція стає для всіх 

учасників освітнього процесу школою співпраці та взаємодії, що допомагає разом іти 

до спільної мети, здійснюючи при цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання, 

тому що учень сам у змозі обирати знання з різних предметів з максимальною 

орієнтацією на суб’єктивний досвід.  

Мета інтегрованого навчання – формування в учнів цілісного уявлення про 

навколишній світ, системи знань і вмінь; створення оптимальних умов для розвитку 

мислення учнів в процесі вивчення різних навчальних предметів; активізація 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
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пізнавальної, дослідницької діяльності учнів на уроках; ефективна реалізація 

розвивально-виховних функцій навчання. 

Інтегрований підхід до навчання дає змогу: 

 поєднати й систематизувати споріднений матеріал з кількох предметів навколо 

однієї теми, усунути дублювання у вивченні ряду питань; 

 ущільнити знання, витратити менше часу на вивчення матеріалу; 

 опанувати з учнями значний за обсягом навчальний матеріал, досягти цілісності 

знань; 

 залучати всіх учнів до процесу здобуття знань; 

 формувати творчу особистість учня, його здібності; 

 дати можливість учням застосовувати набуті знання з різних навчальних 

предметів у певних життєвих ситуаціях і підготовці до майбутньої професії. 

Здійснювати міжпредметну інтеграцію можна різними шляхами: через створення 

інтегрованих курсів, розроблення нових форм уроків,  впровадження навчальних 

проєктів, організацію тематичних днів та тижнів. 

Педагоги гімназії, здійснюючи дослідно-експериментальну роботу, збагачують 

власний досвід підготовки й проведення навчальних занять із застосуванням різних 

видів і рівнів інтеграції: уроків із міжпредметними зв’язками, інтегрованих і бінарних 

уроків, уроків різновікової інтеграції. Їхні практичні напрацювання представлено в 

книзі «Розвиток ключових компетентностей учнів в умовах інтегрованого підходу до 

навчання». 

Досвід учителів переконує в тому, що учням потрібно постійно створювати умови 

для інтеграції знань і навичок з різних дисциплін, формувати в них цілісне бачення 

світу. Педагоги переходять від найпростіших етапів реалізації міжпредметної інтеграції 

змісту навчання (уведення міжпредметних зв’язків на уроках суміжних дисциплін на 

основі репродуктивної діяльності і елементів проблемності; постановки 

міжпредметних навчальних проблем і їх вирішення на окремих уроках) до складніших: 

  систематичного проблемного навчання на основі ускладнених міжпредметних 

проблем всередині окремих курсів;  

  включення спочатку двосторонніх, а потім і багатосторонніх зв’язків між 

різними предметами;  

  розробки широкої системи в роботі вчителів, які здійснюють міжпредметні 

зв’язки як в змісті й методах, так і у формах організації навчання, включаючи 

позакласну роботу й розширюючи межі програми. 

Практика нашої роботи показала ефективність інтеграції, виявила перспективи 

подальшого розвитку та вдосконалення такого підходу до навчання. Це сприятиме 

створенню моделі освітнього простору, реалізація якої максимально забезпечить 

налагодження взаєморозуміння та продуктивної співпраці вчителів і учнів у процесі 

навчання, дасть можливість ширше використати потенційні можливості змісту 

навчального матеріалу та розвинути здібності дітей, необхідні для успішної 

самореалізації у дорослому житті. Як сказав В.О.Сухомлинський,  «від нас, від нашого 

уміння, від нашої майстерності, від нашого мистецтва та мудрості залежить життя 

дитини, здоров’я, розум, характер, воля, інтелектуальне обличчя,  її місце та роль у 

житті, її щастя». 
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ  

У СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 
 

УСОВА Ольга Геннадіївна, 

практичний психолог (комунальний заклад  «Заклад загальної середньої освіти  

“Луцький ліцей № 3”» Луцької міської ради Волинської області) 

 

Сучасне реформування української освіти потребує якісного оновлення освітнього 

простору, де панує атмосфера педагогічної творчості вчителів-новаторів, забезпечення 

безперервного процесу становлення та розвитку гармонійної, творчої, успішної 

особистості здобувача освіти. Сьогодні завдання закладів освіти – виховання 

громадянина з високим рівнем громадянської свідомості, патріотизму, активності, 

поваги до прав і свобод демократичного суспільства. 

Сучасне суспільство вимагає від людини готовності і здатності до активної участі у 

справах суспільства і держави на основі глибокого усвідомлення своїх прав і обов'язків, 

себе як повноправного члена соціальної спільноти, громадянина країни. 

Ці пріоритети передбачають орієнтацію на відродження національної гідності, 

патріотизму й громадянської зрілості особистості, що включає освіченість на рівні 

кращих світових зразків, гуманізм, духовність, діловитість; активну позицію кожної 

людини, зокрема, її самореалізацію у матеріальній і духовній сферах суспільного життя, 

дотримання конституційних норм тощо. 

Головна мета закладів освіти майбутнього – це створення прогресивної освітньої 

системи з високою якістю освіти, яка б сприяла становленню компетентної 

особистості. Школа, як простір життя, має готувати своїх вихованців до змін, 

розвиваючи в них такі якості як мобільність, динамізм, конкурентоздатність. 

Входження молодого покоління в глобалізований, динамічний світ, у відкрите 

суспільство підвищує роль життєвої і соціальної компетентності учнів освітнього 

закладу. 

Ситуація, що складається на ринку праці, вимагає від особистості певних якостей. 

Система освіти має формувати професійний універсалізм – здатність змінювати сфери і 

способи діяльності. Соціальне замовлення часу можна визначити такою формулою: від 

гарного фахівця – до гарного працівника. 

У більшості європейських країн показником, що найбільшою мірою відповідає 

сучасним вимогам підготовки людини до життя, визнано компетентність, як 

інтегральний соціально-особистісний поведінковий феномен, що поєднує в собі 

мотиваційно-ціннісний, когнітивний і діяльнісний компоненти. 

Компетентність сьогодні трактують як інтелектуально й особистісно  зумовлений 

життєвий досвід соціально-професійної життєдіяльності людини, який ґрунтується на 

знаннях, цінностях, нахилах, набутих під час навчання. 

Компетентність у перекладі з латинської (competentia) означає коло питань, у яких 

людина добре обізнана, має знання і досвід. Ця обізнаність та здібності дозволяють їй 

обгрунтовно судити про цю сферу й ефективно діяти в ній. 

Для нашої країни тенденції європейської освіти ніколи не були байдужими, і, 

враховуючи власну специфіку, вітчизняні традиції і процеси, ми вибираємо «свій шлях»  

розвитку. Сьогодні педагогів цікавлять креативні компетентності як загального 
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порядку, тобто ключові, так і конкретного, який стосується  творчості в окремих 

освітніх сферах, навчальних предметах та видах діяльності. 

Сьогодні існує ряд визначень поняття «компетентність» з освітньої точки зору. 

Наприклад, сформульоване таке робоче визначення поняття «компетентність»: 

«Готовність учня використовувати засвоєні знання, навчальні вміння та навички, а 

також способи діяльності в житті для вирішення практичних та теоретичних задач». 

В іншому документі під компетентністю мається на увазі «здатність до здійснення 

практичних діяльностей, що вимагають наявності понятійної системи й, отже, 

розуміння відповідного типу мислення, що дозволяє оперативно вирішувати проблеми 

та задачі, що виникають». 

Виділяють ще одне визначення, що спирається на поняття здатності: 

«Компетентність – це загальна здатність, заснована на знаннях, досвіді, цінностях, 

схильностях, що придбані завдяки навчанню». Здатність як індивідуально-

психологічна риса особистості дійсно є умовою успішного виконання явної діяльності. 

Для розподілу загального й індивідуального у змісті компетентнісної освіти 

розрізняють синонімічні поняття: «компетенція та компетентність». 

Компетенція – відчужена, наперед задана соціальна вимога (норма) до освітньої 

підготовки учня, необхідної для його якісної продуктивної діяльності у певній сфері. 

Компетентність – оволодіння учнем відповідною компетенцією, що включає його 

особистісне ставлення до неї та предмета діяльності. 

Компетентність – особистісна якість (сукупність якостей) учня, що вже відбулась, і 

мінімальний досвід діяльності в заданій сфері. 

Компетентність учня припускає 

прояв стосовно компетенції цілого 

спектра його особистісних якостей. 

Поняття компетентність включає не 

тільки когнітивну й операційно-

технологічну складові, а й мотиваційну, 

етичну, соціальну та поведінкову. Тобто 

компетентність завжди особистісно 

забарвлена якостями конкретного учня. 

Таких якостей може бути багато: від 

значенкових і світоглядних (навіщо мені 

необхідна дана компетентність) до 

рефлексивно-оцінних (наскільки успішно 

я застосовую дану компетентність у житті). 

Компетентність не зводиться тільки до знань чи вмінь. «Компетентність є сферою 

відносин, що існують між знанням і дією в людській практиці». 

Науковці виділяють такі функції компетентностей у навчанні: 

  відображення соціального замовлення на мінімальну підготовленість молодих 

громадян для повсякденного життя в суспільстві; 

   умови реалізації особистісних сенсів учня в навчанні, засобом подолання його 

відчуження від освіти; 

  задають реальні об’єкти навколишньої дійсності для цільового комплексного 

використання знань, умінь і способів діяльності; 
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  пропонують мінімальний досвід предметної діяльності учня, необхідний для 

надання йому здатностей та практичної підготовленості по відношенню до реальних 

об’єктів здібності; 

  наявні в різних навчальних предметах та освітніх галузях, тобто є 

метапредметними елементами змісту освіти; 

  дозволяють пов’язати теоретичні знання з їх практичним використанням для 

вирішення конкретних задач; 

  інтегральних характеристик якості підготовки учнів і засобів реалізації 

комплексного, особистісного й соціально значущого освітнього контролю. 

Варто відрізняти просто «компетентності» 

від «освітніх компетентностей». 

Компетентності для учня – це образ його 

майбутнього, орієнтир для освіти, 

соціалізації у суспільстві. 

В останні роки поняття «компетентність» 

вийшло на загальнодидактичний і 

методологічний рівень. Необхідність 

формування  школою  ключових  компетентностей 

відзначена в концептуальній модернізації 

вітчизняної освіти. Оскільки компетентності – 

це насамперед замовлення суспільства на 

підготовку його громадян, то перелік ключових 

компетентностей багато в чому визначається 

узгодженою позицією соціуму в кожній країні. 

З урахуванням зазначених позицій ключовими освітніми компетентностями, над 

формуваннями яких працює педагогічний колектив нашого ліцею, є такі: 

  ціннісно-смислова компетентність; 

  загальнокультурна компетентність; 

  навчально-пізнавальна компетентність; 

  інформаційна компетентність; 

  соціально-трудова компетентність; 

  компетентність особистісного вдосконалення. 

Тому сьогодні надзвичайно актуальним є питання організації навчального процесу 

з точки зору компетентнісного підходу до управління процесом навчання і виховання 

сучасної молоді (учнів). 

На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури з окресленої проблеми ми 

з’ясували, що важливу увагу слід звернути на розуміння реалізації компетентнісного 

підходу в управлінській діяльності навчальним процесом у ліцеї як важливого чинника 

модернізації освітнього процесу. 

Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних 

компетентностей в учнів. До ключових компетентностей, визначених у Концепції Нової 

Української школи належать: вільне володіння державною мовою; здатність 

спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; 

математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки 

Науки, 
технології, 
інженерія,
математика 
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і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна 

компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, 

пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та 

здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна 

компетентність; підприємливість та фінансова грамотність. 

Ключовими компетентностями є ті, які необхідні всім здобувачам освіти  для 

підвищення особистого потенціалу і розвитку, розширення можливостей 

працевлаштування, соціальної адаптації та інтеграції, активного громадянства. 

Усі ключові компетентності 

вважаються однаково важливими: кожна з 

них сприяє успішному життю в суспільстві. 

Компетенції можуть застосовуватися в 

багатьох контекстах і в різних комбінаціях. 

Вони переплітаються та поєднуються: 

розвиваючи компетентності, важливі для 

однієї життєвої сфери, ми одночасно 

розвиваємо й пріоритетні для іншої. 

Мовна компетентність – це здатність 

ефективно використовувати різні мови 

для спілкування. Базується на здатності 

розуміти, висловлювати та інтерпретувати 

поняття, факти, думки, почуття як усно, 

так і письмово. Включає уміння слухати, 
говорити, читати та писати у відповідних 

соціальних та культурних контекстах. 

    Позитивне ставлення до мовної 

компетентності – це цінування рідної мови 

і культурної різноманітності, інтерес до 

різних мов і міжкультурного спілкування. 

Передбачає повагу до індивідуальних 

мовних особливостей кожної людини, зокрема до рідної 

мови осіб, які належать до меншин та/або є мігрантами. 

Математична компетентність – це здатність 

застосовувати логіко-математичне мислення для 

вирішення проблем у повсякденному житті. 

Математична компетентність передбачає здатність і 

бажання застосовувати логічне та просторове мислення, 

а також презентації (формули, моделі, конструкції, 

графіки, діаграми). 

  Компетенція в науці – це здатність і бажання 

використовувати знання та методологію для пояснення 

природного світу. 

 Компетенції в технології та інженерії – це здатність 

застосовувати знання та методології з метою задоволення людських потреб. 
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Компетентність у науках, технологіях та  інженерії передбачає розуміння змін, 

спричинених діяльністю людини, та її особисту відповідальність за наслідки таких 

змін. 

    Цифрова компетентність – це впевнене, критичне і відповідальне використання 

та взаємодія з цифровими технологіями для навчання, професійної діяльності (роботи) 

та участі в  житті суспільства. 

Включає цифрову та інформаційну грамотність, комунікацію та співпрацю, 

створення цифрового контенту (зокрема програмування), кібербезпеку та вирішення 

проблем. 

Особиста соціальна та навчальна 

компетентність – це здатність 

усвідомлювати внутрішні стани, 

ефективно управляти часом та 

інформацією, конструктивно працювати 

з іншими людьми, залишатися 

стійкими і керувати власним 

навчанням та кар’єрою. 

Включає здатність справлятися з 

невизначеністю та складністю, вміння 

вчитися, підтримувати фізичне та 

емоційне благополуччя, співпереживати 

і конструктивно вирішувати конфлікти. 

Громадянська компетентність – це здатність діяти як відповідальні громадяни і 

повною мірою брати участь у соціальному житті. 

Основні знання, вміння, навички та ставлення, пов’язані з громадянською 

компетентністю. 

Громадянська компетентність базується на розумінні базових ідей, пов’язаних з 

індивідуумами, групами, організаціями, суспільством, економікою та культурою. Вона 

включає усвідомлення цілей, цінностей, політичного і соціального розвитку.  

Важливим є також усвідомлення різноманітності та культурної самобутності різних 

суспільств і народів. 

Підприємництво – це здатність реагувати на можливості, ідеї та перетворювати 

їх у цінності для інших. 



 

 
119 

 

Професіоналізм, інновації, творчість – основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи 

Підприємництво означає вміння планувати й управляти проектами, що мають 

культурну, соціальну або комерційну цінність. Ця компетентність базується на 

навичках творчості, критичного мислення, вирішенні проблем, ініціативності, 

наполегливості та вмінні співпрацювати. 

Культурна обізнаність та 

самовираження – це розуміння і повага до  

того, як ідеї і сенси у різних культурах  

творчо виражаються і передаються 

через різні галузі мистецтва і форми 

культури.  

Культурна компетентність передбачає 

знання місцевих, національних, 

європейських та світових культур, зокрема 

мов, спадщини, традицій, культурних 

продуктів. 

Набуття компетенцій відбувається 

поступово в процесі навчання. Рівень компетентностей учня на різних етапах навчання 

у школі буде різним. Таке бачення свідчить про рівневий характер компетентнісного 

підходу у навчанні, про доцільність визначення 

певних послідовних рівнів у формуванні компетентностей учнів. Отримання 

позитивного результату в навчанні передбачає періодичний контроль за його 

досягненням на певних етапах цього процесу. Окрім того, в ліцеї ми враховуємо певні 

вимоги до рівня сформованості компетентності учнів на кожному віковому етапі 

освітнього процесу. Ці рівні співвідносяться зі ступенями навчання в загальноосвітній 

школі. 

Важливими умовами реалізації компетентісного підходу  в навчанні у нашому ліцеї 

є чітке визначення вимог до кінцевого рівня сформованості базових компетенцій учнів 

та до основних етапів їх формування і послідовності реалізації компетентісного підходу 

на різних етапах і рівнях сформованості змісту шкільної освіти. 

Головною особливістю компетентності як педагогічного явища є те, що 

компетентність – це не специфічні предметні вміння та навички, абстрактні, 

загальнопредметні мисленнєві чи логічні операції, а конкретні життєві вміння та 

навички, необхідні людині будь-якої професії та будь-якого 

віку. 

Таким чином, компетентнісний підхід акцентує увагу 

на результатах освіти, причому, як результат 

розглядається не сума засвоєної інформації, а здатність 

людини діяти в різних проблемних ситуаціях. 

Випускник – людина, яка здатна реалізувати себе в 

будь-якій справі, використовувати знання для вирішення 

теоретичних і практичних завдань. 

Орієнтація на досягнення компетентностей  задає 

принципово іншу логіку організації освітнього процесу, а 

саме, логіку вирішення завдань і проблем,  причому не 

тільки і не стільки індивідуального, скільки групового 
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колективного характеру. Тому, перед педагогічним колективом у цілому та перед 

кожним учителем зокрема постало завдання не примушувати учнів, а мотивувати їх  до 

тієї чи іншої діяльності,  формувати потребу у виконанні тих чи інших завдань, сприяти 

отриманню досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення  до знань і 

процесу їх отримання. 

Формування компетентностей відбувається  засобами змісту освіти. У підсумку в 

учня розвиваються здібності та з’являється можливість вирішувати  в повсякденному 

житті реальні проблеми – від побутових до виробничих і соціальних. 

Із погляду вимог до рівня підготовки випускників освітні компетентності  являють 

собою інтегральні характеристики якості підготовки учнів, пов’язані з їхньою 

здатністю цільового осмисленого застосування комплексу знань, умінь і способів 

діяльності по відношенню до певного міждисциплінарного кола питань. 

Таким чином,  компетентнісний зміст освіти проходить наскрізною лінією через усі 

навчальні предмети (освітні галузі), одержуючи кожного разу реалістичне, діяльнісне, 

особистісне й соціально значуще втілення на відповідному матеріалі. У результаті 

вдається об’єднати навчальні предмети в єдиний цілісний зміст, визначивши системно 

утворюючі елементи загальної освіти як по вертикалі  окремих ступенів навчання, так і 

на рівні горизонтальних міжпредметних зв’язків. 

Запропонована на такій основі освіта зможе забезпечити не тільки розрізнену 

предметну, а й цілісну компетентнісну освіту.  Освітні компетентності учня будуть 

відігравати багатофункціональну роль, що виявлятиметься не тільки у школі, а й у 

родині, колі друзів, майбутньому професійному виборі, соціальній адаптації. 
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РОЗДІЛ 3. ВЧИТЕЛЬ-НОВАТОР, ІННОВАЦІЙНИЙ ПЕДАГОГ: СУЧАСНІ 

АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА:  

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ  
 

КАМІНСЬКА Валентина Василівна, 

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії  

освітніх інновацій та координації діяльності РМК/ММК  

(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти) 

 

Сучасна система освіти потребує вчителів-лідерів, здатних опановувати нові моделі 

та стратегії конструктивної професійної діяльності в умовах культурного розмаїття, які 

володіють інноваційними технологіями, вміють працювати за новими програмами, 

спілкуючись із поколінням школярів, що виросло в умовах комп’ютеризації майже всіх 

сфер людської діяльності. Сьогодні без інформатизації освіти вже неможливо уявити 

сучасні заклади освіти. Нові виклики часу спричинюють розвиток нових форм і методів 

у навчанні. Саме в цьому контексті виникли і віртуальні екскурсії, зумовлені провідною 

стратегією педагогічної діяльності на спрямованість освітнього процесу щодо 

формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, 

розкриття потенційних можливостей і здібностей школярів. Залучення учнів до 

надбань національної та світової історико-культурної спадщини можна здійснювати 

різноманітними засобами, серед яких важливу роль відіграють віртуальні музеї, 

екскурсії (оглядові, тематичні). Важливим інструментом для сучасної освіти є 

віртуальні інтерактивні екскурсії, що приходять на зміну традиційним методам 

навчання. У закладах освіти ефективною формою педагогічної роботи залишається 

екскурсія; набули популярності такі форми уроку, як урок-екскурсія, екскурсія-

подорож, екскурсія-гра; створюються музейні кімнати, виставки, постійно діючої 

експозиції, які виконують різні функції: навчальну, розвивальну, виховну, дозвіллєву, 

арт-терапевтичну тощо. Заклади загальної середньої освіти, які мають обмеження 

щодо використання площі на розміщення шкільних музеїв створюють віртуальні музеї.  

Різні аспекти музейної педагогіки, зокрема питання інтеграції музейної педагогіки 

в освітній процес закладів освіти досліджували Л. Гайда, Н.  Ганусенко, Л. Гурин, 

О. Караманов, Т. Карачунська, І. Ласкій, Л. Масол, В. Рагозіна, І. Ткаченко, М. Струнка [2, 5]. 

Освітній та науковий потенціал мережі  Інтернет, питання використання екскурсій як 

однієї з форм навчальної роботи висвітлено у працях: А. Бабарицької, Г. Багієва,   

В. Бикова,  А. Виноградова, Є. Голант, В. Голубкова, В. Заболотного,  О. Овчарук, 

Б. Пангелова, І. Підласого, І. Пантелейчук, Н. Савченко, А. Хуторського, С. Корнієнко, 

О. Міщенко, С. Нездоймінова, О. Спіріна, І. Смаль, О. Шестопала,  В. Якубовського [1, 2, 4, 

6, 7, 8, 10]. 

Поняття «віртуальний» трактується як «змодельований за допомогою комп’ютера». 

Термін «virtual» з англійської перекладається як «фактичний» або «той, що відповідає 

дійсності». Таким чином, можна стверджувати, що віртуальний – це змодельоване 

явище за допомогою комп’ютерних технологій, але таке, що відповідає дійсному, 
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існуючому в реальному житті. Щодо терміну віртуальний тур (екскурсія) – це 

комбінація панорамних фотографій (сферичних або циліндричних), коли перехід від 

однієї панорами до іншої здійснюється через активні зони (їх називають точками 

прив’язки або точками переходу), що розміщуються безпосередньо на зображеннях. 

Основу віртуальних турів складають сферичні зображення, які, на відміну від звичайної 

фотографії, дозволяють глядачеві проникнути всередину зображеного об’єкта. 

Панорамне зображення дозволяє сприймати об’єкт більш цілісно, ніж ряд розрізнених 

фотографій. До виду віртуальних екскурсій також відносять інтерактивні, 

мультимедійні екскурсії, розроблені педагогами, учнями. Для їх проведення Інтернет не 

потрібен, достатньо мультимедійного проектора та комп’ютера в класі. Переваги такої 

екскурсії в тому, що вчитель сам обирає необхідний матеріал, складає маршрут, міняє 

зміст відповідно до поставленої мети. Складовими даної екскурсії можуть бути відео-, 

звукові файли, анімація, а також репродукції картин, зображення природи, портрети, 

фотографії та інше. В матеріали таких екскурсій можуть бути включені 

літературознавчі, технічні, спеціальні терміни та визначення, історичні карти, тези з 

теорії досліджуваної теми (дисципліни, предмету). Таке навчання спрямоване як на 

індивідуальну, так і на спільну роботу вчителя і учнів. Віртуальні навчальні екскурсії 

можуть використовуватись і у процесі дистанційного навчання, коли учні отримують 

готові інтерактивні мультимедійні екскурсії розроблені вчителем, з коментарями 

побаченого. Таке навчання стає більш динамічним, цікавим, скорочує час на підготовку 

до уроку, на якому можна подати і пояснити більше навчального та інформаційного 

матеріалу. Спільна робота вчителя і учнів щодо створення віртуальних екскурсій, 

музеїв на основі фондових колекцій шкільних музеїв сприяє їх саморозвитку, 

розширення кругозору, дослідницької діяльності, розвиває критичне мислення і 

креативність, загальнокультурну грамотність, патріотизм, національну самосвідомість, 

комунікативну та інформаційну компетентності, навички володіння ІКТ. Віртуальний 

музей являє собою набір електронних артефактів і інформаційних ресурсів, практично 

все, що може бути цифровим. Колекція може включати в себе картини, малюнки, 

фотографії, схеми, записи, відеофрагменти, газетні статті, стенограми, інтерв’ю, 

чисельні бази даних і безліч інших предметів, які можуть бути збережені на файл-

сервері віртуального музею. Особливість віртуального сервера полягає в тому, що на 

ньому можуть бути представлені тисячі зображень творів мистецтва з найдетальнішим 

текстом. Це дозволяє активізувати інтерес до історичного минулого людства [7, 10]. 

Сьогодні віртуальні музеї є унікальною технологією, яка дозволяє розширити 

можливості e-Learning і освіти, зберегти культурну спадщину для нащадків і зробити 

відвідування музеїв світу, природних заповідників, унікальних архітектурних пам’яток  

доступними для всіх людей, що мають вихід у мережу Internet. Коли вчитель не має 

можливості відвезти учнів до кращих музеїв та галерей світу, він може проводити 

віртуальні тури за допомогою інструментів платформи Google Cultural Institute, 

відбирати з каталогу конкретні твори живопису за темою уроку та показувати 

фрагменти у великій роздільній здатності. Серед культурно-освітніх установ світу, що 

використовують подібну технологію і надають такі можливості, пропонують віртуальні 

екскурсії, тури можна виділити наступні (див. табл. 1). 
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Таблиця 1 

Віртуальні подорожі 

(Інтернет-джерела) 

 

Джерело Опис 
 

Портал «Музейний простір України» 
(URL: http://www.prostir.museum/) 

 

Портал створений у рамках програми «Центр розвитку 
музейної справи» Міжнародного фонду «Україна – 3000»  
за підтримки Швейцарської культурної програми в Україні. 
Мета створення – поширення інформації про музеї великих 
і малих міст України. На сайті подано перелік музеїв 
України, систематизованих за регіонами та типами 
колекцій. За посиланням можна перейти до перегляду 
відомостей про обраний музей. Портал поєднує у собі 
функції інформаційного сайту з щоденним оновленням  
та класичного порталу, який є своєрідним довідником  
з різних питань музейної справи 

Віртуальна екскурсія Музеями 
України просто неба 
(URL: https://museums.authenticukraine. 
com.ua/ua/) 

Віртуальна екскурсія Музеями України просто неба 
презентує наступні музеї:  Музей народної архітектури  
та побуту «Шевченківський гай»,  м. Львів; Музей народної 
архітектури та побуту, м. Ужгород; Мамаєва Слобода,  
м. Київ; Національний музей народної архітектури  
та побуту України, м. Київ; Музей народної архітектури  
та побуту Середньої Наддніпрянщини, м. Переяслав-
Хмельницький; Резиденція Богдана Хмельницького,  
м. Чигирин; Запорізька Січ, м. Запоріжжя 

Інтернет-проєкт «Музеї України» 
(URL: http://www.museums.in.ua/) 
 

Інтернет-проєкт розвивається за громадянської ініціативи. 
Головна мета – демонстрація шедеврів світового рівня,  
що зберігаються в музеях України, розміщення в Інтернеті 
відомостей про українські музеї, історію їхнього створення, 
колекції, новини тощо. Скарби українських музеїв подані 
на сайті за категоріями 

Музейний простір Волині 
(URL: http://volyn-museum.at.ua/) 
  

Станом на 1 січня 2020 року  – це 17 комунальних музеїв 
Волинської області (у т. ч. Волинський краєзнавчий музей, 
якому підпорядковано 5 музеїв – 4 відділи і філіал),  
89 музейних закладів на громадських засадах, з яких 6 – 
носять звання «Народний музей», 182 музеї при закладах 
освіти, з яких 35 – носять почесне звання «Зразковий 
музей». Це понад 330 тис. музейних предметів основного 
фонду – пам’яток матеріальної та духовної культури 
волинського краю, які є частиною Музейного фонду України 

Оглядова екскурсія Луцьком 
 

Посилання на промо-ролики: http://open-
ua.com/ua/volyn_region/lutsk/ (міські легенди); 
https://www.youtube.com/watch?v=_YDAsTGoQsc&feature=e
mb_logo 
(про розваги, відпочинок, культуру); 
https://www.youtube.com/watch?v=kp0lrvImZ1c&feature=em
b_logo  
(красиві краєвиди, місто з висоти пташиного польоту); 
https://www.youtube.com/watch?v=TUv6EU4Blec 

Волинь – давня історична територія 
України 
 

Посилання на джерела: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rj88FGQltBQ (загальна 
екскурсія, відео з висоти пташиного польоту); 
https://www.youtube.com/watch?v=yE61lOcmuHs (визначні 
пам’ятки з короткими описами, відео з висоти пташиного 
польоту) https://www.youtube.com/watch?v=tYsqOQ3G3ro 
(про базальтові стовпи, відео від британських журналістів 
1936 року); 
https://www.youtube.com/watch?v=Nm6oWOFJhFM 
(Данилова гора) 

https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
http://open-ua.com/ua/volyn_region/lutsk/
http://open-ua.com/ua/volyn_region/lutsk/
https://www.youtube.com/watch?v=_YDAsTGoQsc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_YDAsTGoQsc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kp0lrvImZ1c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kp0lrvImZ1c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TUv6EU4Blec
https://www.youtube.com/watch?v=Rj88FGQltBQ
https://www.youtube.com/watch?v=yE61lOcmuHs
https://www.youtube.com/watch?v=tYsqOQ3G3ro
https://www.youtube.com/watch?v=Nm6oWOFJhFM
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Збірка статей форуму 

Музей історії освіти Волині 
(Волинський ІППО) 

У фондах музею зберігаються матеріали про життєвий  
та творчий шлях вчителів і викладачів, які втілювали  
й розвивали передові педагогічні ідеї відомих вітчизняних 
педагогів. Окрему частину музею займає експозиція,  
яка представляє середні та вищі заклади освіти, нові типи 
шкіл, що діють на Волині сьогодні. Документи й матеріали, 
зібрані в музеї, доповнюють характеристику освіти XVIІ – 
першої чверті ХX століть 

Віртуальна екскурсія Музеєм 
волинської ікони (URL: http://incognita. 
day.kiev.ua/museums/ikona/) 

Музей волинської ікони в Луцьку, відділ Волинського 
краєзнавчого музею, відкритий у серпні 1993 року.  
Це єдиний в Україні музей, який представляє самобутню 
регіональну школу волинського іконопису. Збірка музею 
нараховує більше 1,5 тис. пам’яток сакрального мистецтва, 
а саме понад 600 ікон XVI– XIX ст., предмети металопластики 
(шати ікон, церковне начиння, іконки), декоративну різьбу 
(царські врата, кіоти ікон) та скульптуру 

Будинок-музей Ігоря Стравінського 
в Устилузі (URL:http://incognita.day. 
kiev.ua/museums/stravinskoho/) 

Будинок-музей Ігоря Стравінського в Устилузі 
(Волинська область) 
 

Віртуальна екскурсія Меморіальним 
музеєм В’ячеслава Липинського  
у с. Затурці (URL:http://incognita. 
day.kiev.ua/museums/lypynskoho/) 

Меморіальний музей В’ячеслава Липинського  
у с. Затурці (Волинська область) 
 

Колодяжненський літературно-
меморіальний музей Лесі Українки  
Офіційний сайт: www.kololesi.at.ua  
 
Адреса:  Волинська обл., Ковельський р-н, 
с. Колодяжне, вул. Лесі Українки, 53. 
Телефон/факс: (03352) 9-02-24. 
Ел. пошта: klmmlu@ukr.net 
 

Музей української поетеси Лесі Українки у с. Колодяжному 
Ковельського району відкритий 10 липня 1949 року  
в садибі, придбаній її батьком П. А. Косачем у 1868 році. 
З 1882 по 1907 рік тут з деякими перервами жила Леся 
Українка. У Колодяжному вона написала багато поетичних 
творів, які увійшли до скарбниці української та світової 
літератури. Колекція музею нараховує понад 5,9 тис. 
музейних предметів основного фонду, у тому числі – 
меморіальні, що є безцінними для історії та культури 
українського народу. В 2004 році відкрито сектор музею – 
монографічну експозицію Музей «Лісової пісні» в урочищі 
Нечимному біля с. Скулин в 17 км від с. Колодяжне 

Музею сучасного українського 
мистецтва Корсаків (м. Луцьк) 
(URL:https://msumk.com/about/) 
 
Адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, 
Культурно-розважальний центр 
«Адреналін Сіті» 
Телефон: +38 066 142 51 18 

Урочисте відкриття  музеювідбулось 24 серпня 2018 року. 
Музей Корсаків створений з метою розвитку духовності 
нації, знайомства відвідувачів з сучасним мистецтвом 
через авторські проекти, інсталяції, перформанси. У музеї 
представлено роботи понад 100 видатних митців (більш  
як 800 арт-об’єктів). Живопис, графіка, скульптура, 
інсталяція, відео-арт – тут зібрана колекція творів 
мистецтва найкращих українських авторів ХХ– ХХІ століть 

Віртуальна екскурсія Музеєм історії 
Острозької академії 
(URL: http://incognita.day.kyiv.ua/ 
museums/ostroh/)  
 

Музей історії Острозької академії  є невід’ємною 
частиною діяльності університету, займається вивченням 
та збереженням української культурної та мистецької 
спадщини. Експозиція музею розкриває історію Острозької 
академії від заснування до сьогодні в нерозривному зв’язку 
з українською історією та культурою, популяризує знання 
про розвиток Острога XVI – поч. XVII ст., діяльність князів 
Острозьких та їх роль в українській та європейській історії 

Віртуальна екскурсія Музеєм 
Народного Мистецтва Гуцульщини 
та Покуття 
(URL: http://hutsul.museum/exposition/ 
virtual/) 

Національний музей народного мистецтва Гуцульщини  
та Покуття імені Йосафата Кобринського заснований  
у 1926 році. Колекційні збірки музею нараховують понад 
50 000 одиниць і представляють всі види традиційного 
народного мистецтва гуцулів та покутян, починаючи  
з ХVІІ століття до сьогоднішнього часу 

Національний заповідник «Давній 
Галич» 
(URL: http://www.davniyhalych.if.ua/) 
 

На сайті представлено новини, структуру та мапу 
заповідника. Подано інформацію про пам‘ятки архітектури, 
природи, археології; перелік екскурсійних маршрутів. 
Висвітлюється екпедиційна та дослідницька робота 

http://incognita.day.kiev.ua/museums/ikona/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/ikona/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/stravinskoho/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/stravinskoho/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/lypynskoho/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/lypynskoho/
http://kololesi.at.ua/
https://msumk.com/about/
http://incognita.day.kyiv.ua/museums/ostroh/
http://incognita.day.kyiv.ua/museums/ostroh/
http://hutsul.museum/exposition/virtual/
http://hutsul.museum/exposition/virtual/
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(URL: http://www.mundm.kiev.ua/) Національний Музей Народного декоративного 
мистецтва 

(URL: http://hutsul.museum/pysanka/) Музей «Писанка» в Коломиї – єдиний у світі музей 
писанок, унікальна споруда, збудована в 2000 році. 
Архітектурна пам’ятка України 

(URL: http://hutsul.museum/museum/ 
structure/yaremche/) 

Яремчанський Музей Етнографії та Екології 
Карпатського краю 

(URL: http://hutsul.museum/museum/ 
structure/kosiv/) 

Косівський Музей Народного Мистецтва та Побуту 
Гуцульщини, в основі якого лежить колекція 
прикарпатського мистецтва та предметів побуту 
гуцульського краю 

Онлайн-виставки Музею мистецтва 
Метрополітен 
(URL: https://www.metmuseum.org/ 
exhibitions/current-exhibitions) 

Музей мистецтва Метрополітен заснований у 1870 році  
у Нью-Йорку, є одним із найбільш відвідуваних художніх 
музеїв світу. У музеї працюють такі відділи: 
західноєвропейська скульптура, відділ стародавнього 
Єгипту, історичної зброї, відділ історичні музичні 
інструменти, американське ужиткове мистецтво, 
середньовічне мистецтво, відділ малюнків і гравюр, 
мистецтво ісламських країн, мистецтво Давнього Єгипту, 
мистецтво Африки, Океанії і доколумбової Америки, 
картинна галерея, бібліотека, фондосховище. На 
офіційному сайті музею у розділі «Поточні виставки»  
ви можете ознайомитися з актуальними мистецькими 
виставками, прочитати короткі огляди та ревью від 
критиків та ЗМІ, а також переглянути відео інсталяції 

Віртуальний тур художнім музеєм 
Лувру 
(URL: https://www.youvisit. 
com/tour/louvremuseum) 

Лувр  – найпопулярніший художній музей у світі, 
заснований 1792 року у Парижі. У музеї представлено 
понад 380 000 експонатів, з яких лише 35 000 виставлені  
у восьми залах загальною площею більш ніж 60 000 м². 
Лувр демонструє скульптуру, твори мистецтва, картини, 
малюнки та археологічні знахідки. Колекції Лувру 
зберігають шедеври мистецтва різних цивілізацій, культур 
і епох 

Віртуальний тур Лондонською 
Національною галереєю  
(URL: https://www.nationalgallery.org. 
uk/visiting/virtual-tours) 

Лондонська Національна галерея – один із найвизначніших 
музеїв Великої Британії, заснований у 1824 році. У музеї 
представлено понад 2300 полотен західноєвропейського 
живопису XIII — початку XX століття. У Національній 
галереї зібрано полотна практично всіх великих 
художників, тут також представлені всі школи 
європейського живопису. Роботи в галереї розміщені  
в хронологічному порядку 

Віртуальна екскурсія Сікстинською 
капеллою 
(URL: http://www.vatican.va/various/ 
cappelle/sistina_vr/index.html) 

Сікстинська капелла споруджена у 1473–1481 роках 
архітектором Джорджі де Дольчі, за замовленням папи 
римського Сікста IV. У 1481–83 рр. флорентійські 
художники: Сандро Боттічеллі, П'єтро Перуджіно, Доменіко 
Гірляндайо та Козімо Росселлі прикрасили стіни 
Сікстинської капели фресками з євангельськими сюжетами 
та сценами з життя Мойсея та Ісуса Христа 

 

Організація й проведення навчальних віртуальних екскурсій складається з трьох 

етапів: підготовчого, безпосереднє проведення екскурсії, заключного (підведення 

підсумків екскурсії). Підготовка екскурсії передбачає: визначення мети екскурсії; 

об’єктів вивчення; пошуку Інтернет-ресурсів стосовно досліджуваного об’єкту; 

формулювання проблеми; визначення завдань, які учням необхідно буде вирішити на 

уроці; послідовності ознайомлення з сайтами та створення путівника для учнів по 

сайтах (це може бути список URL-адрес); вибору форми звіту, наочного оформлення 

результатів екскурсії. Варто зауважити, що організація системи віртуальних 

екскурсійних подорожей, прогулянок із використанням інфокарт конкретизує 

Збірка_форум_А4.docx
https://www.youvisit.com/tour/louvremuseum
https://www.youvisit.com/tour/louvremuseum
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
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програмний матеріал, розширює кругозір і поглиблює знання учнів, сприяє 

формуванню пізнавального інтересу до предметів, мотивації до навчання, вміння 

встановлювати міжпредметні зв’язки. Методика розробки маршруту віртуальних 

екскурсій зазвичай починається зі вступної бесіди з учнями, в ході якої педагог 

визначає цілі та завдання екскурсії, роздає маршрутні листи, інформаційні карти, 

інтелект-карти. Особлива увага учнів звертається на способи навігації по сайту, від 

однієї експозиції до іншої. Значну роль в активізації діяльності учнів під час 

віртуальних екскурсій відіграє пошуковий метод. Учні не просто знайомляться з 

матеріалами експозицій, а й займаються активним дослідженням, пошуком необхідної 

для вивчення та аналізу інформації, що досягається шляхом постановки вчителем 

проблемних питань перед екскурсією, отриманням творчих завдань учнями. Під час 

проведення екскурсії учні можуть конспектувати тези, копіювати матеріали з сайту в 

свої папки, робити позначки. Закінчується екскурсія підсумковою бесідою, в ході якої 

вчитель спільно з учнями узагальнює, систематизує побачене і почуте, виділяє 

найістотніше, виявляє враження, окреслює творчі завдання (написання есе, твору, 

доповіді, реферату, оформлення альбому, розробка нового маршруту (інтелект-карти) 

віртуальної екскурсії).  

На допомогу педагогам щодо використання елементів музейної педагогіки в 

освітньому процесі (в тому числі і віртуальних екскурсій), розвитку їхньої 

загальнокультурної компетентності Волинським ІППО проводяться різноманітні 

заходи: круглі столи, конференції, семінари-практикуми, тренінги з проблематики; 

організовано роботу квест-студії «Культурний маршрут», що виконує як культурно-

просвітню, так і дозвіллєву функції, забезпечує організацію та проведення для 

педагогів, учасників різноманітних науково-методичних заходів різних рівнів оглядові 

та тематичні екскурсії містом, історико-культурним заповідником «Старе місто» з 

відвідуванням музеїв міста та області. Методистами, науково-педагогічними 

працівниками Волинського ІППО розроблені програми спецкурсів з навчально-

методичними матеріалами, методичні рекомендації щодо використання елементів 

музейної педагогіки в освітньому процесі, інформаційно-методичні матеріали 

культурно-просвітнього спрямування квест-студії «Культурний маршрут» (розміщенні 

на сайті ВІППО, сторінці науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та 

координації діяльності РМК/ММК, у рубриці «Культурно-педагогічний експрес»). Для 

слухачів курсів підвищення кваліфікації систематично проводяться екскурсії, виставки 

у Музеї освіти Волині, що діє на базі Інституту.  

Педагогами міста, області активно використовується програма «Музей-школі» 

розроблена Волинським краєзнавчим музеєм, що побудована за тематичним 

принципом, складається з шести окремих програм, які реалізуються у Волинському 

краєзнавчому музеї, Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі 

Українки, Музеї «Лісової пісні» в урочищі Нечимне, Музеї волинської ікони, Художньому 

музеї, Музеї історії Луцького братства та Затурцівському меморіальному музеї 

В’ячеслава Липинського (зазначені музеї мають свої сайти, деякі з них пропонують 

віртуальні екскурсії). 

В умовах карантину педагоги можуть скористатися послугами Віртуального 

освітнього центру Волинського ІППО (сайт ВІППО, URL: 

https://sites.google.com/vippo.org.ua/virtual/), де у рубриці «Віртуальна кав’ярня» 

https://sites.google.com/vippo.org.ua/virtual/
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пропонується цікава інформація культурно-просвітнього спрямування у підрубриках: 

«Серед бібліотечних полиць», «Волинь: у подіях і особистостях», «Цікаве до кави», 

«Віртуальні подорожі: музеями, бібліотеками, містами…», де здійснено опис 

віртуальних екскурсій з посиланнями на Інтернет-джерела [3, 9]. 

Переваги та освітні можливості віртуальних екскурсій є вагомими для розвитку 

загальнокультурної компетентності особистості. Віртуальні екскурсії музеями світу 

надають можливість особистості знайомитись із культурою і мистецтвом різних країн, 

пізнавати пам’ятки культури різних регіонів світу. Серед переваг віртуальних 

екскурсій – можливість багаторазової участі в екскурсії, яку можна повторювати за 

бажанням; перегляд експозиції в будь-який зручний час; доступність шедеврів 

світового мистецтва для детального розгляду в різних ракурсах; експонати, що 

найбільше сподобалися, можна «скопіювати» у власну колекцію; якщо інтерес 

становить певний експонат, його можна швидко знайти за назвою, ключовим словом, 

описом характерної деталі тощо. Огляд музею можна здійснювати з персональним 

«екскурсоводом»; відвідування Інтернет-музеїв, як правило, безкоштовне, вони завжди 

відкриті й доступні кожному, незалежно від географічного розташування, а також не 

існує обмеженості у часі відвідування віртуального музею. 

Звичайно, віртуальна екскурсія має і свої недоліки, адже вона не в змозі замінити 

безпосереднього спілкування із мистецькими шедеврами та реальними історичними 

пам’ятками у залах галерей, які зберігають свою унікальність, надаючи відвідувачу 

можливість емоційного спілкування з оригіналами творів мистецтва і музейними 

реліквіями. Недоліком є те, що на віртуальній екскурсії не завжди представлені твори 

усього складу експозиції музею, які тимчасово перебувають у запасниках або на 

реставрації, на виставках у інших країнах. Тому педагогам, які організовуватимуть 

віртуальні екскурсії, слід враховувати змінність та оновлення експозиції. Проте, варто 

зауважити, що елементи інтерактивності в поєднанні з інформаційними технологіями 

змінюють емоційну й інтелектуальну атмосферу уроку. Учні отримують доступ до 

якісних мультимедійних продуктів, за допомогою яких учитель може сформувати в них 

образне уявлення про історичне минуле, епоху, яку відображають музейні пам’ятки. 

Віртуальні екскурсії сприяють формуванню потреби у школярів у відвідуванні музеїв з 

метою саморозвитку, задоволення власних дозвілєвих потреб, розвитку музейної 

культури (знань, умінь та навичок поведінки в музеї, сприйнятті інформації). 

Висновок. Використання віртуальних екскурсій в педагогічній діяльності надає 

можливість: педагогу збільшити можливість вибору засобів, форм і темпу вивчення 

навчального матеріалу; підвищити інтерес учнів до предметів, що вивчаються за 

рахунок наочності, цікавості, інтерактивної форми подання навчального матеріалу; 

забезпечити доступ до різноманітної інформації з кращих бібліотек, музеїв країни та 

світу; розвивати навчальну ініціативу, пізнавальну активність, креативність, критичне 

мислення; підвищити мотивацію до саморозвитку, розширення кругозору, 

дослідницької діяльності; розвивати загальнокультурну, інформаційну, комунікативну 

компетентності. 
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Сьогодні потрібні нові підходи до виховання патріотизму як почуття і як базової 

якості особистості. Позаяк 40 % від загального обсягу виховних впливів на особистість 

учнів здійснює освітнє середовище, тому однією з ключових проблем сучасності постає 

проблема підготовки вчителя до формування в педагогів готовності до патріотичного 

виховання за допомогою інноваційних технологій навчання, у тому числі 

інтерактивних.  

Історико-культурна спадщина у процесі патріотичного виховання виявляється 

особливо значущою, оскільки уособлює національні цінності українського народу та є 

невербальною формою їх презентації, тому. Для ефективного впливу на ціннісну сферу 

школярів необхідно збагачувати освітній процес закладів загальної середньої освіти 

різноманітними заняттями з використанням інновацій, комплексно застосувати різні 

види українського мистецтва в освітній діяльності [6, с. 58]. 

Серед інноваційних технологій, які допоможуть педагогу найбільш результативно 

патріотично виховувати учнів слід виокремити інтерактивні технології. Інтерактивне 

навчання сприяє формуванню навичок та вмінь як предметних, так і 

загальнонавчальних, усвідомленню національних цінностей, створенню атмосфери 

співробітництва, взаємодії, розвитку комунікативних якостей. 

Виховання учнів як патріотів своєї країни посідає вагоме місце на уроках історії в 

школі. Історична пам’ять народу викарбувана в його протистоянні іноземним 

поневолювачам, відображена в культурних здобутках різних епох. Прикладом 

http://bukvoid.com.ua/info/publishers/Tverdinya.html
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застосування інтерактивних технологій навчання для виховання в учнів почуття 

патріотизму можна навести вивчення на уроках історії у 7 класі теми «Розвиток 

культури Київської Русі наприкінці Х – першій половині ХІ ст.»  

Вчитель може об’єднати учнів у три групи, кожна з яких досліджує певне питання: 

1 група – східнослов’янську писемність, 2 група – освіту на Русі, 3 група літературу та 

літописання. Групи отримують картки з джерелами інформації, для опрацювання яких 

надається 5 хв, і завдання до них.  

Кожну групу очолює учень-консультант. Під його керівництвом і буде 

здійснюватися робота групи. Ці учні фактично виконуватимуть роль учителя, а педагог 

здійснює загальне керівництво процесом роботи і за необхідності доповнює відповіді 

учнів. 

І група 

1. Коли на Русі з’явилася писемність? 

2. Назвіть форми слов’янської абетки. 

3. У чому полягає заслуга болгарських просвітителів Кирила і Мефодія? 

4. Які писемні пам’ятки часів Київської Русі ви можете назвати? 

5. У Київській Русі написи зустрічаються на горщиках, пряслицях, межових 

каменях, стінах будинків тощо. Який висновок ви можете зробити про поширення 

писемності на Русі на основі цих фактів? 

ІІ група 

1. На основі документів та ілюстрації зробіть висновок про рівень освіти у 

Київській Русі. 

2. Пригадайте, яку роль київські князі відіграли в поширенні освіти на Русі? 

3. Знайдіть в уривку першого документа рядки, сказані про книги. Як ви гадаєте, чи 

втратили вони своє значення в наш час? 

ІІІ група 

1. Пригадайте, що таке літописи і як вони створювалися. 

2. Який найдавніший літопис зберігся до нашого часу? Хто є його автором? 

3. Які твори започаткували давньоруську літературу? Назвіть їх. 

4. Визначте тематику творів давньоруської літератури. 

Цей етап уроку називається «В архіві», тому що учні досліджують уривки з 

історичних джерел: «Повість минулих літ», «Закон про закон і благодать» Іларіона, 

«Слово» Даниїла Заточника. Учні вчаться виділяти головне, коротко, конкретно і чітко 

відповідати на питання, логічно будувати свою відповідь. 

Другий етап уроку «Архітектура, скульптура та образотворче мистецтво» 

проводиться в ігровій формі «Давньоруська мандрівка». Він супроводжується 

мультимедійною презентацією. В ній вчителю допомагають експерти-мистецтвознавці, 

котрі виступають з повідомленнями «Десятинна церква», «Софіївський собор», 

«Мозаїки Софіївського собору», «Золоті ворота», «Остромирове Євангеліє». Зупинки 

мандрівки без назви. Учні самі відгадують, де вони знаходяться, які є перепусткою в 

подальшу мандрівку. Таким чином, учні в процесі уроку із застосуванням 

інтерактивних технологій навчання опановують знання про культурні скарби періоду 

Київської Русі як уособлення національних цінностей українського народу, що сприяє 

їх вихованню патріотами-громадянами своєї країни [5, c. 5–6]. 
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Отже, виховання  патріотизму учнів створює умови для найповнішого розвитку 

національного характеру, способу мислення молоді, їхньої громадянської позиції. У 

вихованні учнів необхідно головний акцент робити саме на формування 

національноціннісних орієнтацій молоді, враховуючи їх вікові та індивідуальні 

особливості. Використання інтерактивних технологій допоможе педагогам донести до 

учнів знання про національні цінності українського народу, сприяють вихованню 

молоді як патріотів своєї країни. 
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ПЕРЕДУМОВА  

ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ ПЕДАГОГА НУШ 
 

НЕЧИПОРУК Оксана Володимирівна, 

доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів 

(Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти)  

 

Процес реформування системи освіти України є нагальною необхідністю сучасності 

й основною передумовою розвитку суспільства, економічного зростання держави.  

Завданням Нової Української Школи є всебічний розвиток людини, її талантів та 

індивідуальних, творчих здібностей, формування цінностей для успішної 

самореалізації, виховання відповідального громадина держави, здатного до свідомого 

суспільного вибору, спрямування своєї діяльності на благо інших та розвиток 

українського суспільства. 

Українська школа буде успішна, якщо до неї прийде успішний вчитель – фахівець, лідер. 

Ще зовсім недавно спостерігалось знехтування емоціями в галузі освіти,  

визначенням взаємозв’язку емоційного інтелекту педагога та його впливу на 

професійну діяльність вчителя.  

Емоційний інтелект (англ. emotional intelligence) трактується як здатність людини 

розпізнавати емоції, розуміти наміри, мотивацію й бажання інших людей та свої власні, 

а також здатність керувати своїми емоціями й емоціями інших людей з метою 

вирішення практичних завдань.  

Під емоційним інтелектом дослідники розуміють сукупність розумових здібностей 

щодо сприйняття та усвідомлення емоційної інформації.  
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 За теорією Р. Бар-Она, емоційний інтелект визначається як сукупність 

найрізноманітніших здібностей, які забезпечують можливість успішно діяти в будь-

яких ситуаціях: 

– саморозуміння (усвідомлення власних емоцій, впевненість у собі, самоповага, 

самоактуалізація); 

– комунікативний потенціал (емпатія, соціальна відповідальність); 

– власне адаптаційні здібності (вміння вирішувати проблеми, долати труднощі, 

емоційна лабільність); 

– антистресовий потенціал (стійкість до стресів, самоконтроль); 

– загальний настрій (оптимістичність) [8]. 

Емоційні здібності невід’ємно пов’язані з інтелектуальними та творчими 

здібностями особистості. 

Андрєєва І. визначає емоційні здібності як можливості людини розуміти емоції та 

управляти ними [1].  

На думку Селовей П. зауважує, що основою емоційного інтелекту є зв’язок між 

емоційним та раціональним.  

Інші науковці виокремлюють навички емоційного інтелекту та розмежовують їх на 

внутрішньоособистісні та міжособистісні (соціальну) компетентність [5].  

Формування внутрішньоособистісної компетентності відбувається завдяки  

розвитку навичок особистісного сприйняття й управління собою, а не на взаємодії з 

іншими людьми. Це здатність особистості сприйняття власних емоцій та керування 

(обмеження) своєю поведінкою.  

Соціальна компетентність складається з навичок соціального сприйняття 

(чуйності, емпатії тощо) та управління відносинами. І передбачає здатність зрозуміти 

настрої, поведінку й мотиви інших людей, для поліпшення якості взаємодії з ними.  

Емоційний інтелект є невід’ємною складовою емоційної компетентності сучасного 

педагога. У працях Ємельянової Ю., Матюшкіної А., Фіцули М. умовою формування 

емоційної компетентності сучасного педагога визначені обставини (зміст, методи, 

технології навчання тощо) та середовище (освітнє, інформаційно-освітнє) навчального 

процесу. Застосування комплексу педагогічних умов (методів, технологій навчання) 

сприяють формуванню компонента емоційної компетентності.  

Вербицький О. зауважує, що продуктивність та результативність навчального 

процесу передусім пов’язана не з порціями інформації, а з ситуаціями, в контекст яких 

закладені знання та умови їх застосування, коли засвоєння абстрактних знань та 

знакових систем накладено на канву діяльності [3, с. 46]. 

Навчальний процес контекстного типу реалізується за допомогою системи нових і 

традиційних форм та методів навчання. Особливо важливе значення для формування 

емоційної компетентності мають ігрові та дискусійні методи.  

Звернення до ігрових методик зумовлене впливом емоційно-рольового аспекту на 

діяльність учня через вирішення міжособистісних проблем, які виникають в ситуації 

колективної взаємодії. Під час  розвитку та формування емоційної компетентності 

учнів використовують різноманітні види дидактичних ігор.  

Звернення до імітаційних та рольових ігор передбачає вибір школярами 

послідовних, оптимальних рішень в умовах, що імітують реальну практичну діяльність. 

Ці методи навчання дозволяють залучити учнів та вчителя до відтворення відповідної 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
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емоційної поведінки. Через ігрову психотерапію педагог сприяє здійсненню 

психодраматичної корекції учнів та усвідомлення ними їх власної комунікативної 

поведінки.   

Проблемно-орієнтована дискусія (від. лат. discussion – розгляд дослідження) – це метод, 

при якому учасники здійснюють обмін інформацією та ідеями, для того щоб знайти 

правильне рішення проблеми та прийти до єдиного погодженого рішення [7, с. 131]. 

Значення дискусійних методів – групової дискусії, аналізу ситуацій морального вибору 

тощо – полягає у тому, що школярі навчаються чітко формулювати свої думки й 

відстоювати власне бачення, аналізувати свої емоції та емоції інших людей, розуміти і 

враховувати позиції різних сторін комунікації.  

Емоційний інтелект є невід’ємною складовою емоційної компетентності сучасного 

педагога. Зокрема Гоулман Д. зазначає, що те, як викладач спілкується з класом, само 

по собі є зразком, фактично уроком емоційної компетентності – або її відсутності. 

Кожного разу, коли учитель реагує на одного учня, інші двадцять-тридцять отримують 

урок емоційної взаємодії [4, с. 432].  

Особлива увага відводиться емоційно-почуттєвій складовій духовної культури 

педагога, яка полягає передусім у тому, що педагог з високим рівнем духовної культури 

має розвинену здатність контролювати власні емоційні стани та допомагає в цьому 

процесі учням, емоційно позитивно впливає на вихованців [6, с. 88].  

На думку видатного українського вченого Беха І. професіоналізм педагога 

передбачає розвиток здібностей до емоційного сприйняття та піклування [2, с. 194]. 

Тільки будучи уважним до почуттів, переживань, внутрішнього світу дітей, як зазначає 

науковець, педагог може розраховувати на те, що вони також будуть уважними і 

чуйними й до проблем інших людей [2, с. 72].  

Взаємодія вчителя та учнів відбувається під час складного та різнопланового 

педагогічного спілкування, що забезпечує об’єднання зусиль всіх учасників навчально-

освітнього процесу у спільній діяльності. Значення спілкування не можливо 

переоцінити, коли йдеться про формування емоційного інтелекту не лише сучасного 

педагога, а й розвиток емоційнних компетентностей учнів.  

Через спілкування виявляються усі можливості емоційного впливу вчителя на 

особистість школяра, їх взаємне емоційне збагачення та розвиток.  

Однак першорядне значення має сам факт спільного спрямування до вирішення 

завдань комунікації [2, с. 69]. Педагог, підкреслює дослідник, для якого позиція 

розуміння, прийняття, визнання стала справжньою професійною цінністю, чуйний у 

ставленні до учнів; при цьому провідною емоцією від взаємодії з ними стає 

задоволення. Стратегію своїх стосунків він вибудовує, орієнтуючись на перспективу 

розвитку дитини як повноцінної особистості, та постійно утверджує її через прояви 

своїх почуттів, намірів, способів сприйняття навколишнього світу [2, с. 74].  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає можливість нам стверджувати, що 

емоційний інтелект є передумовою професійної творчості педагога і впливає на 

формування та розвиток особистості учня. 
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STEM-ПІДХОДИ В РЕАЛІЗАЦІЇ  

ОСВІТНЬОГО ПРОЄКТУ «Я – ДОСЛІДНИК» 
 

МОЖАР Тетяна,  

голова предметної комісії вчителів природознавства, учитель географії  
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Одним із актуальних напрямків модернізації та інноваційного розвитку освіти 

виступає STEM-орієнтований підхід до навчання. Цим терміном традиційно 

окреслюють підхід до освітнього процесу, відповідно до якого основою набуття знань є 

проста та доступна візуалізація наукових явищ, що дає можливість легко охопити й 

здобути знання на основі практики та глибокого розуміння процесів. Саме це 

допомагає  учням орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти та оперувати 

інформацією відповідно до потреб ринку. Діти отримують можливість не просто 

вивчати матеріал, а одразу можуть випробувати їх  на практиці, створюючи справжні 

наукові проєкти. Такий підхід дозволяє зацікавити наукою навіть тих учнів, які раніше 

вважали, що не мають до неї жодного хисту. 

 Концепція STEM-освіти в Україні формується на державному рівні, зокрема через 

реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Я – 

дослідник»  (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2018 № 366), яка 

здійснюється Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти».  В 

2019 році до реалізації проєкту долучилися й учителі Луцької гімназії №21 імені 

Михайла Кравчука. 

Метою такої роботи є створення педагогічних умов для впровадження 

дослідницького методу навчання з використанням ІТ- та STEM-технологій. 

Відповідно до мети щодо реалізації проєкту визначено та обґрунтовано такі 

завдання: 

1. Підготувати вчителів до використання STEM та дослідницьких підходів, 

організації навчально-дослідницької діяльності учнів. 

2. Розробити навчально-методичні матеріали та здійснити їх апробацію. 

https://romankalugin.com/kak-razvit-emocionalnyj-intellekt-eq/
https://romankalugin.com/kak-razvit-emocionalnyj-intellekt-eq/
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3. Розробити педагогічну модель організації навчально-дослідницької діяльності 

учнів з використанням ІТ- та STEM-технологій. 

Для виконання поставлених завдань було створену творчу групу, у яку входять 

педагоги  природничих, математичних дисциплін та учителі початкових класів.  

Проведені засідання творчої групи, де вчителі знайомилися з нормативним підґрунтям, 

теоретичними основами, досвідом інших навчальних закладів у реалізації освітнього 

проєкту. Брали участь у Всеукраїнських конференціях, зокрема, «STEM – світ 

інноваційних можливостей в м.Києві. Були учасниками зимової  «STEM-школи 2020», 

весняного STEM-тижня. 

Дієвою та цікавою для учнів й учителів була участь у гімназійному заході  «День 

ґудзика». Учні під час уроків  мали можливість  дослідити та застосувати ґудзик у 

незвичному призначенні. На уроках трудового навчання – виготовляли вироби з 

гудзика, на хімії – показували  хімічний зв’язок й електронні формули речовин на 

основі ґудзика.  

Захоплюючим був інженерний тиждень у гімназії. Під час уроків та позаурочних 

заходів  діти занурилися в дослідницьку діяльність:створювали й презентували ракету, 

холодильник, термос, руку-маніпулятор, модель серця та інше. 

На уроках учні працювали з робочим зошитом «Я – дослідник», який схвалений 

МОН. Учителі створювали умови для дослідницької діяльності учнів шляхом 

використання нестандартних завдань.  

Зокрема, в початковій школі створювали штучний сніг, фільтр для води, ловець 

вітру тощо. На уроках природознавства у 5-х класах моделювали зміну зовнішньої 

будови організмів за умови зміни їх  звичного середовища. Писали фантастичні казки, 

які анімували у вигляді презентації.  На уроках географії в 6-х класах моделювали річку, 

виверження вулканів, природні зони. На уроках фізики у 9-му класі був створений 

проєкт «Літак з Х-крилами».  Конструкції літака були виготовлені  з подвійними 

крилами,  які прикріплялися у вигляді «X» , а саму ідею було  запозичено з кінофільму 

«Зоряні війни».  На уроках хімії в 10-х класах досліджували видалення органічних 

забруднень з поверхні тканин різного походження, барвники природного походження. 

Обов’язковим завданням було провести  практичне  дослідження та обґрунтувати його.  

Широке поле для дослідницької діяльності створено й на позаурочних заняттях. 

У гімназії працює гурток робототехніки. Учні вчаться конструювати роботів, задавати 

алгоритм і керувати дистанційно у вирішенні завдань. Так були створені робот-

дослідник водойм, роботизована вертикальна ферма для вирощування рослин тощо. 

На базі школи працює філія Всеукраїнського проекту  #ДівчатаSTEM,  яка 

покликана залучити молодь до вивчення напрямів STEM. За період навчання 

2019/2020 н. р. учениці (10 дівчат) виконували завдання для філіалів, працювали в 

програмі Global Talent Mentoring (отримують міжнародного ментора), брали  участь у 

вебінарі: «5 ступенів до вершини креативності».  У травні учениця Іреник Мар’яна 

виграла конкурс Всеукраїнського рівня за найкращий пост на тему: «Як математика 

може врятувати світ». 

У результаті проведеної роботи з впровадження елементів STEM-освіти в рамках 

проєкту «Я – дослідник» чітко простежується зацікавленість учнів у вивченні 

предметів, формується особливий стиль мислення, уміння працювати як в команді, так 

і самостійно. На уроках учні самостійно  шукають шляхи подолання проблеми – 



 

 
135 

 

Професіоналізм, інновації, творчість – основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи 

змінити конструкцію, змоделювати ситуацію, переписати програму чи обрати інший 

підхід до проблеми. Такі заняття спонукають до осмислення й пошуку причинно-

наслідкових зв’язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей, 

створюють умови для різнобічного розвитку підростаючого покоління. Створюються 

комфортні умови навчання, за яких учень відчуває успішність, свою інтелектуальну 

досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес. 

 

Джерела 

1. URL: http://yakistosviti.com.ua/uk/Proekt-IA-doslidnik 

2. URL: https://imzo.gov.ua/innovatsijnyj-osvitnij-proekt-vseukrajinskoho-rivnya-ya-doslidnyk/ 

 

НУШ – СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ІННОВАЦІЙ 
 

МУДРИК Оксана, 

вчитель початкових класів (навчально-виховний комплекс   

«ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 – ліцей» м. Володимира-Волинського)  

 

Нова українська школа невпинно розвивається, перебуває у постійному розвитку та 

оновленні. Впровадження Концепції Нової української школи привнесло в освітній 

процес багато інновацій,  які покликані удосконалити, осучаснити, зробити цікавим та 

комфортним навчання учнів. 

Інновація в освітньому процесі НУШ – це: 

І – інтеграція;  

Н – новаторські ідеї; 

Н – нешаблонний урок; 

О – освітнє середовище; 

В – взаємодія; 

А – автономія; 

Ц – цифрова грамотність; 

І – ІКТ-технології; 

Я – якісна освіта. 

Щойно дитина приходить у 1 клас, на плечі 

вчителя лягають завдання: 

– розвинути навички, задатки і здібності; 

– не розгубити закладеного природою; 

– розвинути приховані таланти; 

– дати дитині змогу проявити себе, відчути 

свою індивідуальність. 

Умовами успішної реалізації цих завдань  є 

використання нової техніки та інтеграція 

інноваційних технологій в освітній процес.  

До Вашої уваги я пропоную досвід 

впровадження найцікавіших та найефективніших 

інновацій вчителями нашої школи. 

 

http://yakistosviti.com.ua/uk/Proekt-IA-doslidnik
https://imzo.gov.ua/innovatsijnyj-osvitnij-proekt-vseukrajinskoho-rivnya-ya-doslidnyk/
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Ще задовго до навчання у школі дитина має справу з комп’ютерними технологіями, 

які активно входять до її найближчого інтелектуального оточення.  Тому значна увага 

приділяється застосуванню ІКТ-технологій. Використання таких технологій допомагає 

формуванню критичного мислення, умінню аналізувати, синтезувати, оцінювати 

інформацію з будь-яких джерел. ІКТ широко використовуються для покращення якості 

наочності – це програми для створення презентацій та навчальних відео.   

Також ІКТ-технології  використовуються як інструмент для розвитку вмінь учнів та 

їх пізнавальної діяльності, через власну роботу на інтерактивній дошці, ноутбуці, 

старт-телевізорі. Для цього використовуються  програми-тренажери, інтерактивні ігри, 

інтерактивні плакати,  веб-квести, програми електронного тестування (конструктори 

тестів, програма Plickers з використанням QR-кодів). 

Сьогодні один із модних трендів в освіті – це критичне мислення. Про те, що його 

розвиток є одним з наскрізних завдань освітнього процесу, ідеться й у Концепції Нової 

української школи.  Для того аби розв’язати це завдання вчитель використовує у своїй 

роботі великий арсенал  методів та стратегій розвитку критичного мислення: 

«Кластер», «Асоціативний кущ», «Мозковий штурм», «Мультиголосування», «Сенкан», 

«Т-таблиця», «Діаграма Венна», «Фіш-боун», «Навчаючи вчуся» тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незамінними є парно-групові технології. За умов парної та 

групової  роботи всі діти в класі отримують можливість 

говорити, висловлюватись. Така робота  дає учням час 

обдумати, обмінятись ідеями з партнерами і лише потім 

озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку 

навичок спілкування, критичного мислення, вміння 

переконувати й вести дискусію. Під час групової роботи діти 

складають колажі, заповнюють таблиці, створюють інтелект-карти, хмари слів тощо.  
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      Останнім часом все активніше використовуються кейс-технології.  Кейс-технологія 

як навчальний метод використовується для того, щоб задіяти комунікативні та творчі 

здібності учнів, навчити їх здобувати знання та сформувати компетентності. 

Інформація, яка подана у кейсі, обов’язково  тісно пов’язана з реальним життям. Учні, 

при використанні цього методу, перестають бути пасивною стороною, що просто 

сприймає інформацію. Навпаки, вони опиняються в центрі подій та мають активно 

працювати у групах заради вирішення питання. Наприклад, кейс-урок «Вода – 

справжнє диво!»  

У рамках Концепції Нової української школи активно 

впроваджується такий інноваційний напрямок роботи, як 

LEGO-технології.  

Уроки з LEGO урізноманітнюють та вдосконалюють 

освітній процес, роблять його цікавішим для дітей. 

Заняття в ігровій формі створюють неповторну 

атмосферу психологічного комфорту і проходять без 

нервового напруження, що позитивно позначається на 

якості засвоєння матеріалу. 

Впровадження LEGO-конструювання в освітній процес 

сприяє багатогранному розвитку особистості. 

Одним із напрямків впровадження інноваційної 

діяльності є використання в початкових класах елементів 

STEM-овіти. За STEM 

методикою, в центрі уваги 

знаходиться практичне 

завдання. Учні вчаться 

знаходити шляхи вирішення 

проблеми не в теорії, а 

безпосередньо «тут і зараз», 

застосувавши наявні знання, 

здійснивши експеримент і, 

можливо, зробивши помилку. Раннє залучення в STEM 

може сприяти  не лише розвитку креативного мислення та 

формування компетентності дослідника, а й розвитку 

таких навичок, як: співробітництво, комунікативність, 

творчість. На уроках курсу «Я досліджую світ» учні 
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конструювали роботів та створювали моделі Сонячної 

системи. 

Усі ці освітні технології при оптимальному застосуванні 

та поєднанні здатні значно підсилити ефективність 

освітнього процесу в початковій ланці й отримати гідний 

результат у вигляді компетентностей, необхідних для життя 

та подальшого навчання молодших школярів. 

Нова українська 

школа – це як зміна 

підходів до освітнього 

процесу, так і організація 

комфортного для дитини 

освітнього середовища. Новий освітній простір – це 

значуща складова сучасного освітнього процесу. 

Інтер’єр та облаштування класів формуються 

насамперед заради розвитку дитини. Добре 

облаштований простір класу створює можливості 

для різноманітних форм навчальної діяльності, 

забезпечує сприятливу емоційну атмосферу, 

мотивує та налаштовує на продуктивну роботу. 

Навчальний простір в класній кімнаті 

концентрується навколо навчальних осередків.  

Вчительський осередок повинен бути 

комфортним, багатофункціональним. У ньому 

мають бути зручно та безпечно розміщені 

й налаштовані технічні засоби навчання.  

Змінний тематичний осередок має бути 

майданчиком для оперативного висвітлення 

актуальних моментів навчального та позаурочного 

життя класу, привертати до них увагу учнів, 

батьків, педагогів. 

У художньо-творчому осередку вчителі 

розширюють потенціал дітей у мистецькій і технологічній освітніх галузях. Для 

демонстрування дитячих творчих робіт у художньо-творчому осередку має бути 

облаштована виставкова зона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
139 

 

Професіоналізм, інновації, творчість – основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи 

Осередок відпочинку має органічно поєднуватися з 

ігровим, бібліотечним, природничим осередками. Щоб діти 

могли відпочити й розслабитися після тривалого сидіння 

за партами слід давати їм змогу на перервах, у позаурочний 

час, а за потреби й під час уроку побути окремо від 

дитячого гурту, пересісти на м’які меблі, зняти взуття й 

походити босоніж, відволіктися 

від навчальної обстановки. 

Новітній освітній простір 

гнучкий, наповнений, створює 

різноманітні можливості для 

різних видів діяльності, викликає радість, стимулює 

фантазію, мотивує до навчання.  

Сучасне освітнє середовище у поєднанні з 

інноваційними освітніми технологіями має зробити 

навчання учнів цікавим і яскравим, комфортним та 

безпечним. Це одна з ідей закладених у Концепції Нової 

української школи.  

 

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ  

ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ 
 

КОВТОНЮК Ірина Юріївна, 

вчитель початкових класів (комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа  

І–ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської області») 

 

Уміння ефективно спілкуватися – один із найголовніших чинників успіху в будь-

якій сфері сучасного життя. Побудувати кар’єру, завести надійних друзів, влаштувати 

своє особисте життя, домогтися успіху і визнання неможливо без уміння ефективного 

спілкування. 

Комунікативна компетентність є надійним фундаментом здорових міжособистісних 

стосунків і професійного успіху. Вдосконалення навичок міжособистісного спілкування 

може відкрити перед людиною нові можливості. Коли ми правильно і точно 

висловлюємо свої думки, наша позиція стає зрозумілою іншим людям. Тому, 

ймовірніше, що нам вдасться досягти взаєморозуміння. 

Комунікація виконує кілька важливих функцій для життя людей, зокрема, такі: 

1. Задоволення потреби у спілкуванні. Всі люди – соціальні істоти. Ми маємо 

потребу в інших людях так само, як у їжі, воді, даху над головою. Двоє людей можуть 

годинами обговорювати різні дрібниці, про які з часом навіть не згадають. Вони просто 

задовольняли базову потребу в людському спілкуванні. 

2. Уточнення уявлення про себе. За допомогою комунікації ми дізнаємося, якими ми 

є та як люди реагують на нашу поведінку. 

3. Демонстрування поваги до іншого. Зустрівши знайому людину, ми говоримо: «Як 

справи?», «Що нового?», «Привіт!» тощо. В такий спосіб ми показуємо, що вирізняємо 
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цю людину з-поміж інших, тобто демонструємо повагу. Якщо нічого не говорити – 

ризикуємо заслужити репутацію зверхньої і нетактовної людини. 

4. Розбудова стосунків. Через спілкування ми не тільки знайомимося з іншими 

людьми, а і, що найважливіше, встановлюємо стосунки, які можуть розвиватись і 

поглиблюватись, або псуватись і заморожуватись. 

5. Обмін інформацією. Частину інформації ми отримуємо через спостереження, 

читання, перегляд телевізора. Іншу частину – через пряме спілкування з людьми. Коли 

ми вирішуємо, що вдягнути або за кого голосувати на виборах, ми радимося з 

навколишніми. У таких випадках відбувається обмін повідомленнями, що включає 

передачу й отримання інформації. 

6. Вплив на інших. Навряд чи знайдеться хоча б один день, коли б ми не спробували 

вплинути на чиюсь поведінку – переконати друзів сходити в конкретний ресторан, 

змусити чоловіка кинути палити або умовити викладача поставити вам кращу оцінку. 

Навчаючись у школі, діти активно розвивають навички комунікації на багатьох 

уроках, а також у позаурочний час у школі і вдома. Культура спілкування формується 

під впливом родини, друзів, а також засобів масової інформації. Однак деякі важливі 

аспекти навичок комунікації нерідко залишаються поза увагою. Це, зокрема, вміння 

слухати і чути, розуміти і використовувати «мову жестів», уникати непорозумінь, 

долати невпевненість у спілкуванні, знайомитися з новими людьми, просити про 

послугу чи по допомогу тощо.  

Театрально-ігрова діяльність дає можливість розвивати здібності кожної дитини, 

формувати творчу уяву, комунікативні навички. Вплив театралізованої діяльності на 

психічний розвиток дитини ґрунтується на засвоєнні досвіду народу. Казки, фольклор 

мають позитивний емоційний вплив на молодших школярів.  

Театр – це найкращий засіб спілкування людей, розуміння їх сокровенних почуттів. 

Це диво, здатне розвивати в дитині творчі задатки, стимулювати розвиток психічних 

процесів, удосконалювати тілесну пластичність, формувати творчу активність, сприяти 

скороченню духовної прірви між дорослими і дітьми. Все життя дитини насичене грою, 

кожна дитина хоче зіграти в ньому свою роль. У грі дитина не тільки отримує 

інформацію про навколишній світ, закони суспільства, красу людських відносин, але й 

вчиться жити в цьому світі, будувати взаєминами з оточуючими, а це в свою чергу 

вимагає творчої активності особистості. 

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що: 

– по-перше, діти отримують зразки правильного, красивого, емоційно забарвленого 

зв’язного мовлення, насиченого влучними образними виразами, фразеологізмами, 

вживають різні типи зв’язних висловлювань для вирішення конкретних ігрових 

комунікативних ситуацій (міркування, пояснення, відтворення  діалогів); 

– по-друге, мовлення стає зрозумілішим, виразним, граматично оформленим. У 

процесі підготовки та показу вистави в дітей розвивається зв’язне мовлення, яке має 

емоційно забарвлений характер та передбачає широке вживання вербальних та 

невербальних засобів виразності (адже під час відтворення художньо-мовленнєвих 

сюжетів діти засвоюють норми мовлення у її найвищому прояві). 

Театр – це усвідомлення власного «я» та можливість самовираження особистості. 

Тут формуються моральні якості, долаються недоліки: сором’язливість, невпевненість 

у собі. Дітям театр допомагає зняти напруженість, подолати сумніви стосовно себе, 
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повірити у власні можливості; невгамовним та неорганізованим — навчитися 

витримки. 

Беручи участь у театралізованих 

іграх, діти ознайомлюються з 

оточенням та його складовими через 

образи, фарби, звуки. Завдяки цій 

діяльності у школярів  більш 

інтенсивно розвиваються пізнавальні 

інтереси, удосконалюються психічні 

процеси (пам’ять, уява, мислення), 

активізується мовлення, формується 

культура міжособистісного спілкування, 

розширюється світогляд. 

Театралізована діяльність дитини молодшого шкільного віку має такі види:   

  театрального видовища, що сприяє засвоєнню найкращих форм літературного 

мовлення;   

  театралізована гра, спрямована на активізацію словника і зв’язного мовлення, 

сюжетоскладання;   

  підготовка театральної вистави (репетиції, відпрацювання виразності 

мовлення).  

Відповідно до видів, організація театралізованої діяльності передбачає три 

основних напрями роботи:   

  пізнавальний – формування у дитини певних знань, умінь, уявлень про театр, 

театральну термінологію; передбачає ознайомлення з театром, художньо-естетичне 

сприймання;   

  ігровий – створення сприятливих умов для ігрової діяльності, спонукання 

дитини до імпровізації, використання набутих знань у грі; містить ігри-драматизації та 

імпровізовані ігри;   

  сценічний – у дитини відбувається формування театральних дій, елементів 

сценічної виразності, майстерності; містить репетиції, вправи, роботу в театральному 

гуртку, підготовку вистави.  

Форми організації театралізованої 

діяльності наступні: 

Організовані дорослим (заняття):  

– театралізація окремих епізодів казок;   

– драматизація казок;  показ настільного 

театру;   

– показ театру іграшок;  організація ігор-

імітацій;   

– інсценування та читання за ролями віршів, 

написаних у діалогічній формі;   

– розігрування за ролями літературних творів;   

– оздоблення сюжетного ігрового поля;   

– сюжетоскладання;  розробка сценаріїв.   
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Ініціативні:   

– рядження;  

– інсценування віршиків, казок, самостійно та з однолітками;   

– сюжетно-рольові ігри за уривками казки;  

– імпровізовані ігри в «Театр»;  

– сюжетоскладання;  ігрове поле. 

Матеріал, рекомендований для 

використання у процесі театралізованої 

діяльності: настільний театр іграшок, 

театр ляльок, картинок, фланелеграф, 

театр бібабо, тіньовий театр, стенд-

книжка, кругова панорама.  

Серед умов організації театралізованої 

діяльності дітей виокремили: 

 взаємозв’язок основних напрямів 

роботи (літературно-мовленнєвого, 

мовленнєво-творчого, театрально-ігрового);  

 комплексне розв’язання мовленнєвих завдань;  

 раціональне поєднання різних видів і типів занять; 

 інтеграція різних видів дитячої художньої діяльності;  

 занурення в активну театралізовану діяльність на основі інформаційно-

змістової обізнаності;  

 забезпечення адекватного використання театралізованої діяльності в 

навчально-виховному процесі та доцільності в частому плануванні різних її видів;  

 особисту зацікавленість педагога в означеному виді дитячої діяльності. 

Охарактеризуємо ці умови детальніше. Взаємозв’язок трьох основних напрямів 

(літературно-мовленнєвого, мовленнєво-творчого, театрально-ігрового) є важливою 

умовою навчання дітей творчої розповіді в театралізованій діяльності; літературно-

мовленнєвий та театрально-ігровий напрями були підготовчими, у процесі яких діти 

засвоювали певні знання, розвивали вміння та навички, які надалі могли 

використовувати у мовленнєво-творчому напрямі. Літературно-мовленнєвий напрям 

реалізовувався через сприймання літературних творів, аналіз їх змісту та художньої 

форми, виконання різноманітних мовленнєвих, мовленнєво-творчих, літературно-

мовленнєвих завдань та ігор.  

Робота за театрально-ігровим напрямом передбачає ознайомлення дітей із 

театральною термінологією, різними видами театру, що сприяє розвитку їхніх уявлень 

про театр, театралізовану діяльність, працю акторів; виконання імітаційно-ігрових та 

творчих вправ і завдань; використання набутих знань та вмінь під час гри в театр, 

підготовку театральної вистави.  

Мовленнєво-творчий напрям пов’язується зі складанням дітьми сюжетів на наочній 

та словесній основі, самостійним сюжетоскладанням, розробкою сценаріїв за 

віршованими та казковими текстами на основі комбінування сюжетів.  

Серед важливих педагогічних умов ми відокремили комплексне розв’язання 

мовленнєвих завдань. Навчання творчої розповіді залежить від рівня розвитку 
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зв’язного мовлення, в якому відбивається багатство словника, досконалість звукової 

сторони мовлення, сформованість його граматичної будови.  

Творча розповідь є вищою формою зв’язного мовленнєвого висловлювання, для 

побудови якого дитина має опанувати лексичну, фонетичну та граматичну сторони 

мовлення, тому суттєвим є послідовне розв’язання всіх означених завдань у комплексі. 

Раціональне поєднання різних видів (заняття з ознайомлення з художньою 

літературою, заняття з розвитку мовлення, заняття театрального гуртка) і типів 

занять (фронтальні, групові, індивідуально-групові), на нашу думку, відіграє значну 

роль в успішному розв’язанні завдання навчити творчої розповіді. Цілеспрямована 

мовленнєва робота проводиться на заняттях із ознайомлення з художньою 

літературою, з розвитку мовлення, на комплексних літературно-мовленнєвих 

заняттях, заняттях театрального гуртка, на заняттях синтетичного типу, що 

поєднували різні види художньої діяльності, а також у процесі сюжетно-рольових, 

театралізованих ігор; спілкування, свят та розваг, підготовки театральних вистав. Усе 

це дає змогу досягти органічного включення елементів творчої розповіді в різні 

навчальні, ігрові та побутові ситуації.  

Окреслена умова поєднується з наступною – інтеграцією різних видів дитячої 

художньої діяльності. Більшість дослідників підкреслюють образний характер творчих 

процесів, наполягають на необхідності інтегрування різних видів художньої діяльності 

як умови естетичного виховання дітей, оскільки інтегративний підхід до використання 

у процесі виховання різних видів художньої діяльності поглиблює естетичний 

розвиток дитини, поширює можливості образного сприйняття картини світу через 

твори мистецтва й образного їх відображення в самостійній діяльності.  

З метою розв’язання завдань, можна створити  театральний гурток. Для ефективної 

роботи такого гуртка потрібна вільна кімната, де дітям ніщо не перешкоджало б 

зосередитися на означеному виді діяльності. Театральну кімнату потрібно 

облаштували у світлому, просторому, затишному, теплому приміщенні, обладнаному в 

театральному стилі, де було зібрано різні види театру, костюми, дитячі книжки, 

ілюстрації. Важливого значення такій кімнаті надавав і В. Сухомлинський. У свій час він 

створив кімнату казки, в якій зародився ляльковий театр і драматичний гурток. 

У театральній кімнаті було створено кілька куточків: куточок рядження, де містяться 

костюми, шапочки для перевтілення учнів в образи казкових персонажів; куточок 

ляльок, в якому зібрані зразки різних видів театру, ляльки; куточок дитячої книжки, де 

зберігаються книжки для дітей, різні збірки казок, ілюстрації; куточок «Умілі 

рученята», в якому діти виготовляли необхідні атрибути, елементи костюмів, 

декорацій, малювали ілюстрації до творів різних літературних жанрів; куточок одного 

актора створили для того, щоб дитина у разі потреби могла побути наодинці з собою, 

власними думками, почуттями, мріями, створити власну казку, підготувати сюрприз 

для інших. Окрім цього в театральній кімнаті була сцена, на якій діти мали можливість 

виступати. Спочатку вони почували себе невпевнено, скуто, коли виходили до глядачів, 

але згодом звикли до сцени і стали почуватися вільніше, охоче брали участь у показі 

вистави. У театральній кімнаті зібрали необхідне для театральної діяльності обладнання: 

підібрали та підготували костюми для героїв всіляких казок, маски, шапочки; зібрали та 

виготовили разом із дітьми різні види театру: пальчиковий – до казки «Солом’яний 
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бичок», фланелеграф – до твору «Ходить гарбуз по городу», ігрове поле на тему 

«Пригоди на лісовій галявині» тощо. 

До театрального гуртка можна залучити всіх дітей, які виявили позитивне 

ставлення до театру та театралізованої діяльності. Будь-яка діяльність, зокрема й 

театралізована, пов’язана з витратою фізичних сил, потребує напруження уваги, 

зосередженості, тому потрібно дозувати її, враховувати фізичні можливості та 

психологічні особливості дошкільників.  

На підставі цього потрібно визначити оптимальну тривалість заняття театрального 

гуртка – від 30 хв. До 45 хв  та в режимі дня відвести певний час: організовані заняття 

проводити у другій половині дня один раз на тиждень. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ  МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА    

ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
 

ЗЕЛЕНА Оксана Миколаївна, 

учитель початкових класів КЗЗСО «Луцький ліцей № 3 

 Луцької міської ради Волинської області» 

 

Я прагну досягти в житті простого дива. 

Хай будуть терна на путі, хай буде злива  

невдач, поразок і падінь... Але на щастя, 

серед прийдешніх поколінь у моїй власті  

плекати і віру, і тепло, і вчить любити.  

Я прагну сіяти добро й талант творити. 

О. Філіпчук 

 

В сучасних умовах реформування системи освіти України, впровадження концепції 

Нової української школи на перше місце виходить формування мотиваційної та творчої 

складової учнів в освітньому процесі. В умовах реалізації завдань сучасної освіти перед 

вчителем постає проблема – навчити дитину ставити перед собою цілі і завдання, 

знаходити способи їх вирішення, а головне знаходити потрібну інформацію для 

вирішення поставленого питання серед величезної кількості джерел інформації. Нова 

українська школа, акцентуючи увагу на соціальній активності учнів, ставить перед 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJaFBCS3c
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молодшими школярами не лише вимоги щодо можливості використання набутих в 

процесі навчання знань, а й вміння вчитися вести перемовини, ухвалювати спільні 

рішення, нести відповідальність щодо своєї ролі в команді та особисту 

відповідальність. Ці якості дають можливість побачити учнів у новому світлі, 

допомогти вчителям розвивати вроджені творчі здібності, що далеко не завжди 

вдається в традиційній системі уроку. Ці завдання вдається ефективно вирішувати на 

заняттях факультативного курсу «Розвиток творчих здібностей», який впроваджено 

четвертий рік у плані дослідно-експериментальної роботи КЗЗСО «Луцький ліцей № 3» 

за проблемою «Створення психолого-педагогічних умов соціалізації особистості 

школяра». 

Головне завдання цього курсу – розвивати творче мислення, різні види пам’яті, 

уяву, фантазію. Запропонована програма дає змогу варіювати зміст і обсяг завдань, 

вправ, виходячи з можливостей та рівня підготовки учнів, не забуваючи водночас, що 

будь-які педагогічні новації мають супроводжуватися захистом і гарантованим 

збереженням прав дитини, забезпеченням достатньої фізичної рухливості. Програма 

курсу «Розвиток творчих здібностей» містить такі розділи:  

1. Розвиток самостійності сприйняття. 

 2. Розвиток творчого мислення.  

3. Розвиток уяви та фантазії.  

4. Розвиток різних видів пам’яті.  

5. Розвиток комунікативно-творчих здібностей. 

Метою курсу є – дати учням певний обсяг знань з різних наук; розвивати важливі 

мисленнєві вміння: спостерігати явища і факти, виділяти їхні ознаки, порівнювати, 

абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки, робити самостійні висновки; – 

виробляти вміння зв’язно висловлювати 

свої думки; розвивати здібності дитини, які 

мають вирішальне значення для 

формування творчої особистості. 

Творчість – це розумова й практична 

діяльність, результатом якої є створення 

оригінальних, неповторних цінностей, 

виявлення нових фактів, властивостей, 

закономірностей, а також методів 

дослідження і перетворення матеріального 

світу або духовної культури. Заняття факультативного курсу відвідують учні, які є 

генераторами ідей, експериментаторами, дослідниками. Вони  не лише самі активно 

виконують різні завдання, виробляють цікаві творчі продукти, а й пропонують багато 

цікавих, креативних ідей щодо організації роботи у класі на уроках і в позаурочний час. 

Тому до творчої роботи залучаються всі учні у класі. 

Цей навчальний рік ми розпочали проєктом «Мої здібності». Цікаво було кожному 

учню зануритися у власний внутрішній світ і визначитися, які творчі справи виходять 

найкраще, які приносять задоволення, який досвід має кожна дитина, чим може 

поділитися з однокласниками. Виявили, що у класі з 30 учнів – 30 мають певні 

здібності. Їх поділили за напрямками: образотворча діяльність – 8 учнів, музика – 6 учнів, 
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хореографія – 6 учнів, спортивна діяльність – 11 учнів, дизайн – 7 учнів, в 

інтелектуальному напрямку визнали себе здібними 5 учнів. 

Отже, немає жодної нездібної дитини. Що ж таке «творчі здібності»? Творчі 

здібності учнів – унікальні риси та особливості характеру дітей, які характеризують 

ступінь відповідності вимогам різних видів навчально-творчої діяльності та 

обумовлюють загальний рівень результативності цієї діяльності. Іншими словами, це 

сукупність певних особливостей дитини, з допомогою яких вона може знаходити 

оптимальне рішення в нестандартній ситуації, створювати новий продукт навчальної 

діяльності та оригінально його застосовувати на практиці.  

Творчі здібності самі по собі не гарантують творчих здобутків. Для їх досягнення 

необхідний «двигун», який запустив би в роботу механізм мислення, тобто необхідні 

бажання і воля, потрібна «мотиваційна основа». 

«Творчі здібності» або «креативність» (від лат. – творення). Американський 

психолог Фромм запропонував таке визначення цього поняття: «Це здатність 

дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях; це 

спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду». 

Основними показниками творчих здібностей є швидкість і гнучкість думки, 

оригінальність, допитливість, точність і сміливість. Розвитком цих якостей ми й 

займаємось на заняттях, уроках і в позаурочний час. 

Швидкість думки – кількість ідей, яка виникає за одиницю часу. 

Гнучкість думки – здатність швидко і без внутрішніх зусиль переключатися з однієї 

ідеї на іншу; бачити, що інформацію, отриману водному контексті, можна використати і 

в іншому. Гнучкість – це добре розвинута навичка переносу (транспозиції). Вона 

забезпечує вміння легко переходити від одного класу явищ, що вивчаються, до іншого, 

долати фіксованість методів вирішення, своєчасно відмовлятися від скомпрометованої 

гіпотези, бути готовим до інтелектуального ризику і до парадоксів. Людина, що володіє 

гнучким розумом, постійно переосмислює способи вирішення проблеми і знаходить 

нові, щоб впоратися із завданням краще, простіше і швидше. 

Оригінальність – здатність до генерації ідей, які відрізняються від 

загальноприйнятих, до парадоксальних, несподіваних рішень. Вона пов’язана з 

цілісним баченням усіх зв’язків і залежностей, непомітних під час послідовного 

логічного аналізу. 

Допитливість – датність дивуватися, відкритість та інтерес до усього нового. 

Сміливість – здатність приймати рішення в ситуаціях невизначеності, не лякатися 

власних висновків і доводити їх до кінця, ризикуючи особистим успіхом та репутацією. 

Цікаво те, що учням притаманні всі вище перераховані показники творчих 

здібностей, що ще раз підтверджує думку, що вони всі здібні. В якій мірі творчі 

імпульси дитини набудуть характеру творчості залежить від впливу батьків та інших 

дорослих. Сім’я здатна розвинути або знищити творчий потенціал малюка ще у 

дошкільному віці. Тому велика роль відводиться педагогу не тільки у роботі з дітьми, 

але й з їхніми батьками. 

Творчі здібності учнів у початкових класах формуються постійно в різних видах 

діяльності. Здатність дитини до саморозвитку, її творча активність – головні умови 

успішності у подальшому  житті. Якщо дитина в школі не навчиться щось самостійно 

творити, то у майбутньому вона буде так само безініціативною, пасивною. Маленький 



 

 
147 

 

Професіоналізм, інновації, творчість – основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи 

учень добре навчається лише тоді, коли переживає успіх, хоча б  невеликий. Тому 

постійно намагаюся створювати ситуації успіху для кожної дитини. У шкільних успіхах, 

у самовідданості сили дитини – запорука її щасливого дитинства. 

   
Розвитку пізнавальних, творчих, інтелектуальних здібностей сприяють 

розвивальні ігри. В іграх діти не тільки відображають реальне життя, а й 

перебудовують його. За словами Виготського, «гра дитини – це творче переосмислення 

пережитих вражень, комбінування їх і побудова з них дійсності, яка відповідає запитам 

і інтересам самої дитини», тобто гра розглядається як творча діяльність, в якій наочно 

виступає комбінуюча дія уяви. Тому в своїй роботі постійно використовую розвивальні 

ігри як засіб навчання і виховання. У грі розвивається уява, утверджуються образи 

фантазії, виниклі ідеї, створюються продукти діяльності, які є для дитини емоційно 

привабливими. Учні привчаються до колективної дисципліни. Важливість гри у тому, 

що вона надає дитині можливість помріяти, проявити уяву, дає свободу самовияву і 

творчості. 

Ось деякі ігри, вправи, які практикували і сподобались учням. 

1. «Письменники» 

Робота в малих групах. Учні складають тексти, в яких всі слова починаються з однієї 

літери. 

2. «Ювеліри»                                                                                                           

Написати твори-мініатюри, речення в яких складалися: а) лише з граматичних 

основ; б) лише з дієслів; в) лише з підметів тощо.  

3. «Оптимісти та песимісти» 

До запропонованого предмета чи явища поставити контрастні запитання: 

  Чим це добре? 

  Чим це погано? 

4. «Оповідання-ланцюжок» 

У групах перший придумує речення, а кожний наступний додає своє, щоб разом 

утворилося коротке змістовне оповідання (тему може запропонувати вчитель або самі 

учасники групи). 

5. «Асоціації» 

Учитель диктує слова, а учні повинні записати слова асоціації. Наприклад: школа – 

діти, ялинка – Новий рік, пташка – небо тощо. 

Село, літо, хліб, канікули, мелодія, квітка, клас, сонце, сад, хмарина, соловейко, 

дівчина. 
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6. Гра « Що трапиться, якщо …» 

  Учні повинні відшукати наслідки якоїсь події.  

  Що буде, якщо зникнуть дерева? 

  Що буде, якщо не буде зими? 

  Якщо діти перестали ходити до школи.  

  Машини та автобуси літають у повітрі.  

  На Землі перестали рости рослини. 

  Сонце перестало світити.  

  Тварини почали розмовляти, як люди.  

  Парти в класі були б живими тощо 

7. Гра « Уяви себе» 

Учитель пропонує учням уявити себе на місці якогось предмета: маленької рибки, 

великого куща, важкої хмари, лісового струмочка. Учні «перевтілюючись» в образ, 

дають відповіді на такі питання: 

– Що ти чуєш? Які звуки тебе оточують? 

– Кого ти боїшся? З ким товаришуєш? 

– Твої мрії? Що любиш? 

8. «Фантазери» 

Якби я був листочком, деревом, книгою, мамою, вчителем, директором, 

президентом… 

9. «Казкарі» 

Наприклад: із запропонованих слів (дівчинка, ліс, метелик, річка, камінчик) 

потрібно придумати казку. 

10. Гра « Ким (чим) буде?» 

Перед дітьми ставиться завдання: назвати чим буде предмет або особа через 

деякий час? 

Творчі, пізнавальні, інтелектуальні 

здібності, як і інші здібності людини, 

вимагають постійного тренування. Тому 

головним моїм завданням вважаю – 

збудити здібності своїх учнів, 

виховувати в них сміливість думки і 

впевненість у тому, що вони розв’яжуть 

кожну задачу, у тому числі і творчого 

характеру. 

Розвитку пізнавальних, творчих, 

інтелектуальних здібностей сприяють і 

інтерактивні методи. Наприклад, для 

розвитку мовленнєвих умінь, розвитку творчого мислення використовую метод 

«Крісло автора»: учні за бажанням сідають у «крісло автора» і розповідають щось 

цікаве про своїх рідних, знайомих або епізод зі свого життя, історію про своє ім’я тощо. 

Метод мозкового штурму використовую тоді, коли діти не мають уявлення про 

предмет, вони висловлюють свої думки, обґрунтовують, а вже потім роблять висновок.  
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Дуже подобається дітям така форма роботи як „Мікрофон”. Учні вчаться говорити 

лаконічно і швидко. 

З метою залучення дітей до пошукової та дослідницької творчої діяльності у класі 

випускаємо стінгазети та листівки до свят, вісники, лепбуки, розгортки, фотозони 

тощо. Цікаво проходять тематичні дні, тижні, майстер класи. Діти в більшості готують 

їх самі. Вчитель – консультант, порадник, рівноправний учасник.  

   
Методи інтерактивного навчання дають змогу швидко активізувати пошуково-

пізнавальну діяльність учнів, максимально розкривають їх таланти. Враження 

шкільного дитинства відкладаються в пам’яті на все життя і впливають на подальший 

розвиток дитини. В емоційному сприйнятті дитинства зароджуються витоки 

майбутньої творчої, інтелектуальної особистості. Тому залучаючи дітей до творчості, 

створюючи постійно «ситуацію успіху», поважаючи дитину, я намагаюсь виховати 

творчо працюючу особистість. 

Особливу увагу приділяю формуванню у дітей позитивного ставлення до 

навчальної діяльності, до учнівських обов’язків. Тому на заняттях курсу «Розвиток 

творчих здібностей» обов’язково включаю перегляд ілюстрацій, слухання музики, 

розповіді за малюнками з включенням уяви та фантазії. Це все має неабияке значення у 

вихованні творчих здібностей у дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працюючи над розвитком творчих здібностей, дуже широко використовую метод 

проектів. Діти працюють iндивiдуально, у великих групах (по рядах, по варіантах), у 

маленьких рухомих групах. На групи поділяю я або діти поділяються самі. Для поділу 

на групи використовую різноманітні методи: групи за інтересами, за поглядами, за 

кольором очей та волосся, визначаємо членів групи за лічилками. Проєкти 

різноманітні: діти складають i оформлюють картки з мови, природознавства, 
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випускають газети з основ здоров’я: «Корисна їжа», «Що таке гігієна?», «Фізкультура i 

спорт», антиреклами про шкідливі звички та ін. 

Однією з найважливіших умов успішного 

виконання творчих вправ є особливий тип 

спілкування вчителя й учнів, за якого зберігаються 

взаємна рівноправність і зацікавленість 

співрозмовників у поглядах, думках, оцінках один 

одного. Для того, щоб удосконалити роботу з дітьми, 

дати їм ґрунтовні, міцні знання, озброїти практичним 

розумінням основ наук залучаю своїх вихованців до 

конкурсів і олімпіад. Проводжу різноманітні 

інтелектуальні ігри: КВК,», «Що? Де? Коли?», 

«Найрозумніший». Мої вихованці є постійними 

учасниками та лауреатами Міжнародних конкурсів: 

математичного «Кенгуру», інтерактивно-

природничого «Колосок», міжнародного конкурсу з 

інформатики «Бобер».  

Не зупинилась творча діяльність й під час карантину! Душа постійно вимагає 

творчості. Тому й у дистанційному режимі готували з дітьми виставки творчих робіт, 

проводили майстер-класи, хвилини виразного читання, музичний калейдоскоп. Багато 

матеріалів розташували у соціальних мережах.  

Приходять на думку слова видатного педагога В. Сухомлинського про те, що 

«...вчити творчості необхідно не для того, щоб зростити юних поетів, а для того, щоб 

збагатити кожне юне серце». Сьогодні суспільству вкрай потрібні творчі люди не 

тільки з розвиненим інтелектом, а й з високим рівнем культури і духовності, здатні до 

саморозвитку, до перетворення власного життя та життя країни на краще. І саме в 

цьому контексті, на мою думку, проблема творчого розвитку школярів, формування 

їхнього емоційно-ціннісного ставлення до світу набуває особливої актуальності, 

реалізація якої дає дитині можливість соціалізуватися, знайти себе, улюблену справу і 

від цього почувати себе успішним і щасливим. 

 

СУЧАСНІ ОРІЄНТИРИ ПЕДАГОГА-ДОСЛІДНИКА 
 

КУЗЬМИЧ Вікторія, 

учитель біології (заклад загальної середньої освіти № 23 м. Луцька) 

 

Учитель сучасної школи – це майстер дії, що надихає до пошуку, відкритий для 

інших людей та нових ідей, рушій виховання і освіти. Учитель все більше і більше стає 

організатором освітнього процесу, діагностом, новатором. У науковій літературі 

професія вчителя належить до групи професій, де крім знань, навичок і компетенцій, 

істотне значення має готовність до постійного навчання і пошуку нового.  

Сучасному вчителю вже недостатньо мати глибокі знання в області вивчених 

дисциплін і володіти певним набором практичних умінь і навичок.  Виконання 

професійних завдань в умовах становлення НУШ вимагає постійної роботи над собою. 
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Умовою формування і розвитку професійної компетентності вчителя має бути 

відповідне педагогічне середовище, що забезпечує відкритість, творчі та інноваційні 

відносини. 

Саме таке стимулююче середовище формується в нашій школі в реалізації 

експерименту «Моделювання інноваційного розвитку для формування соціально-

адаптованої особистості».  

Учителі працюють в мобільних творчих групах, розглядаючи актуальні питання, що 

пов’язані як з специфікою педагогічної діяльності, так і спільні для багатьох сфер 

суспільного життя. 

Заняття творчої групи на тему «Soft skills як складова життєвого успіху» стало 

логічним продовженням роботи педагогів над темами «Проєктна діяльність» та 

«Психофізіологічні  основи STEM-STEAM навчання»  на попередньому етапі 

експерименту, окреслюючи своєрідні сходинки застосування і використання: предмет – 

міжпредметна діяльність – універсальні навички.  Відгуки і запитання учасників групи 

свідчили, що вони отримали інформацію, корисну не тільки для професійного 

використання, але й особистісно, життєво значущу. 

Наступне засідання мало на меті дослідження педагогічної ідентичності, що 

здавалося б специфічною, вузькопрофесійною темою. Але вчителі мали змогу 

переконатися, як тісно пов’язана вона з щоденною роботою, пронизуючи її своєрідною 

ниткою Аріадни. Педагоги змогли оцінити свій рівень формування педагогічної  

ідентичності, поєднуючи  професійний самоаналіз з згадками про життєві, інколи 

гумористичні ситуації. Це сприяло творчій, продуктивній роботі. 

Всі методичні осередки школи отримали інформаційні та діагностичні матеріали з 

опрацьованих у творчій групі питань. 

Дистанційне навчання перевело роботу творчої групи в онлайн-формат. Вчителі 

ділилися з колегами своїми напрацюваннями в дистаційній роботі, рекомендували 

різноманітні ресурси, аналізуючи їх позитивні і негативні аспекти. 

Робота в творчих групах – не тільки опанування новою інформацією, яку можна з 

успіхом застосовувати в професійній діяльності. Це – можливості самодослідження і 

самодіагностики, можливості побачити себе в сучасному освітньому просторі і 

накреслити власну освітню траєкторію. 

    

УЧИТЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ. ЯКИЙ ВІН?  
 

ВЛАСОВА І. В., 

учитель початкових класів (Нововолинська ЗОШ – ступенів № 6) 

 

Замало бути обізнаним у нових ідеях, потрібно знати, 

де можна використати ці ідеї, вміти з ними поводитись, 

а не лише захоплюватись.        

                                                                                М. Фуллан 

 

 Носієм інноваційного процесу є насамперед педагог-новатор. У широкому 

розумінні до педагогів-новаторів належать усі педагоги, які працюють творчо, 

прагнуть до оновлення своїх дидактичних і виховних засобів. У вузькому розумінні 

http://womo.ua/for-work-7-navichok-yaki-znadoblyatsya-u-2025-rotsi/
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педагогом-новаторам вважають автора нової педагогічної системи, тобто сукупності 

взаємопов’язаних ідей і технологій навчання. 

Головними технологіями формування сучасного вчителя-новатора можна назвати 

такі: 

  технологія саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації; 

  технологія критичного мислення; 

  технологія інноваційності та вміння адаптуватися в сучасному освітньому 

просторі; 

  технологія методичної мобільності і оновленого способу мислення. 

Інноваційний педагог не вчить, а допомагає учневі вчитися, пізнавати себе і світ, 

він не виховує, а допомагає шукати себе кращого, не тисне на учня, а створює йому 

умови для вільного самовизначення, не принижує його, а окрилює. 

Єдиний шлях, що веде до знань-це діяльність. Інноваційна діяльність без реалізації 

діяльнісного підходу в навчанні неможлива. Нова українська школа – це безліч цікавих 

ідей. Діяльнісний підхід у навчанні є одним із провідних у сучасній початковій школі. 

Діяльнісний підхід дозволяє дітям глибоко поринути у таємниці навчального 

предмету, оволодіти методами його пізнання та різними способами розв’язування 

завдань. Реалізовуючи діяльнісний підхід до навчання: 

  навчаємо співпраці у груповій та колективній роботі, толерантності; 

  пропонуємо учням різні форми роботи, заохочуючи до самостійності; 

  прагнемо зацікавити практичною навчальною роботою на всіх уроках, навіть на 

уроках вивчення нового матеріалу. 

Я, як вчитель-практик пілотного 3-В класу хочу поділитися досвідом використання 

методів та прийомів, які застосовую на уроках і вважаю ефективними. З метою більшої 

візуалізації технологій формування конкурентноспроможного вчителя пропоную 

використовувати веб-технологію «Хмара тегів», що дає можливість: 

  записати в хмару тему уроку, яку учні повинні визначити; 

  можна запропонувати дітям прочитати в «хмарі» головне питання, на яке 

необхідно знайти відповідь протягом уроку; 

  скласти речення або розповідь, використовуючи якомога більше слів; 

  створити словникову «хмару» на основі недавно прочитаного тексту; 

  показати  «хмару», складену зі слів, узятих із незнайомого тексту і попросити 

здогадатися про його зміст; 

  перетворити нудний текст в цікаву головоломку; 

  зробити «хмарку» підказок до математичного диктантів, кросвордів; 

  написати зашифровану листівку другові. 

Це тільки деякі варіанти використання «хмар тегів, слів». Кожен вчитель-новатор 

може додати  до свого арсеналу вправ найрізноманітніші ідеї. 

Сервіси для роботи з хмарами тегів:  

 Tagul (хмара в хмарі); 

 Wordle.net за інструкцією; 

 Word Cloud; 

 Word Art. 



 

 
153 

 

Професіоналізм, інновації, творчість – основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи 

Наступна ефективна технологія навчання – це метод проєктів. Великою перевагою 

проєктної діяльності є вміння,які набувають учні, а саме: 

  планувати свою роботу; 

  використовувати багато джерел інформації; 

  самостійно збирати і накопичувати матеріал; 

  аналізувати, співставляючи факти; 

  аргументувати свою думку; 

  приймати рішення, розподіляти обов’язки; 

  взаємодіяти один з одним; 

  створювати кінцевий результат. 

Проєктна діяльність розподіляється на: 

  дослідницькі проєкти; 

  творчі проекти(свято, журнал); 

  інформаційні(замітка, стаття, реферат, доповідь, буклет); 

  ігрові проекти (ігри); 

  практично-орієнтовані. 

Учні 3-В класу з великим задоволенням і зацікавленістю брали участь у створенні 

проєктів за темами: «Роль всесвітньої мережі Інтернет у нашому житті», «Допоможемо 

птахам взимку». Створили буклет: «Добро починається з тебе», а також виготовили 

лепбук на тему «Як допомогти нашій планеті» (під час дистанційного навчання). 

Досліди і спостереження-метод пізнавальної діяльності, що спирається передусім 

на роботу органів чуття. Внаслідок у дітей розвиваються наукові біологічні поняття і 

практичні вміння, що забезпечує розвиток критичного мислення. 

Досліджуючи виготовлення бурякового квасу, діти стали справжніми хіміками-

експериментаторами. Спостерігаючи за пташками, діти навчилися ідентифікувати 

друзів наших пернатих за звичками, формою тіла, забарвленням, позою, середовищем 

існування. Також робили викройку смайлика і пошили його. Досліджували силу 

подорожника і створювали лепбук «Лікарські рослини» дотримуючись алгоритму. 

Віртуально відвідували телестудію. 

Проводили дослідження і дізналися чому деякі фрукти та овочі при взаємодії з 

киснем утворюють темну плівку. Під час дистанційного навчання дізналися, що 

допомагає людині захищати себе, вирощували квасолю, спостерігаючи за її ростом. 

Навчилися креслити коло без циркуля. Спостерігали за погодою, досліджували комах. 

Довідалися як рослини і тварини передбачають погоду. Майстрували із шишок прилад, 

що вимірює вологість повітря-гігрометр. Презентували свій мультфільм, створювали 

рекламу. Досліджували  способи розмноження рослин. Виготовляли мильні бульки. 

А кінцевим результатом дистанційного навчання стала оцінка своєї роботи впродовж 

цього навчального року в вигляді плакату про свої успіхи. 

Проведення експериментів носить творчий характер, розвиває комунікативні 

навички, мотивує та стимулює навчальну діяльність, розвиває логічне мислення. 

Пропоную вам прості, але водночас цікаві експерименти для юних дослідників. 

Незалежно від того скільки вам років, наукові екперименти люблять усі. Це найкращий 

спосіб дізнатися про природу речей і взаємозв’язок між ними. Вони захоплюють 
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і відкривають нам безліч незвіданого. Отже, приготуйте гумові чобітки, аби вам ніжки 

не промокли. 

КУЛЬКИ З РІЗНОЮ РІДИНОЮ .  

У цьому експерименті, ми побачили, яка рідина має більшу щільність, ніж вода, 

відповідно кулька починає тонути. Та рідина, яка менша за щільністю, ніж вода, 

дозволяє кулькам плавати на поверхні. 

ЛІД,  СІЛЬ.. .  ВОДА.  

А чи можна зробити воду холоднішою без додавання льоду? Ми це з’ясували за 

допомогою експерименту. 

КОЛЬОРИ,  ЯКІ ПОЧИНАЮТЬ РУХАТИСЬ.  

Експеримент з молоком показав як кольори починають рухатись, утворюючи 

візерунки. 

ВЕСЕЛКА В ШКОЛІ.  

Показав ефект заломлення світла. 

ДОЩ У БАНЦІ.  

Експеримент з мушлею показав дітям важливість гігієни ротової порожнини. 

Невидимі чорнила – це для дітей справжня магія. 

Сучасна модернізація – це ланцюг широкомасштабних новацій, запроваджуваних в 

освітній сфері, але не будь-який процес впровадження новацій можна ототожнювати із 

сталим інноваційним розвитком. Все залежить від розвитку системи та особистостей, 

які його запроваджують. 

Отже, учитель інноваційного типу – це творча особистість, яка сама є компонентом 

інноваційного процесу в педагогіці. 
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Наше сьогодення потребує творчих, обдарованих, інтелектуально розвинених 

громадян, адже від них залежить майбутнє країни. Згідно Проєкту державного 

стандарту базової повної середньої освіти кінцева мета загальної середньої освіти – 

виховання громадянина України, підготовленого до життя в сучасному суспільстві, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=itvo_2012_12_33
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здатного навчатися, оперувати й управляти інформацією, приймати виважені рішення, 

ефективно взаємодіяти з людьми, усвідомлювати свою роль у державі і світі, адекватно 

реагувати на проблеми і виклики часу, нести відповідальність за власні вчинки, 

досягати творчої самореалізації. Створення умов для розвитку особистості як 

неповторної індивідуальності здатної до творчої самореалізації   завдання вчителя на 

уроці. 

Сучасна освіта і особливо загальноосвітня школа під впливом науково-технічного 

прогресу та інформаційного буму вже тривалий час перебувають у стані неперервного 

організаційного реформування та переосмислення усталених психолого-педагогічних 

цінностей. Необхідність докорінної зміни освітньої парадигми на етапі переходу до 

постіндустріального суспільства, економіка якого базуватиметься на інформаційних 

технологіях, ще тільки починає усвідомлюватися освітою.  

Структура доповіді: 

– Інноваційне навчання. 

– Інноваційний потенціал вчителя. 

– Основні критерії готовності до інноваційної діяльності. 

– Професійні та особистісні якості професійної педагогічної діяльності педагога. 

– Етапи сприйняття інновацій. 

– Головні технології формування сучасного конкурентоспроможного вчителя. 

– Ключові компетентності НУШ. 

– Використання на уроках математики навчальних сервісів (в перерізі ключових 

компетентностей). 

– Творчі дослідницькі проекти із застосуванням навчальних сервісів. 

– Уміння навчатися впродовж життя. 

Використовуючи на уроках математики інноваційні форми й методи навчання, 

можна не лише демонструвати навчальний матеріал у формі презентацій, але і ширше, 

цікавіше, зрозуміліше пояснити учням ту чи іншу тему з математики, зацікавити 

предметом, навчити бачити різні випадки та ситуації, які виникають при розв’язуванні 

задач, навчити мислити, розвивати просторову уяву. 

Кожен із розглянутих навчальних сервісів має свою специфіку:      

– Програма МІЙКлас (переваги програми для вчителя, учня та батьків). 

– Платформа learningApps.org. 

– Платформа Geogebra.  

Розв’язування задач з використанням ІКТ сприяє формуванню в учнів рефлексії 

своєї діяльності, чого важко досягти без комп’ютерного навчання. Насамперед, учні 

мають можливість наочно продемонструвати результати навчальної діяльності, 

свідомо реалізувати власні думки та дії, аналізувати й оцінювати успіхи й невдачі. 

Продуктивність та ефективність проведених навчальних занять суттєво зростає з 

використанням ІКТ, зокрема системи динамічної математики GeoGebra,  МІЙКлас та 

learningApps.org. Значно посилюється інтерес учнів до навчання математики, 

розвивається абстрактне, творче мислення учнів, покращується якість знань з 

математики, що допомагає організації роботи в групі, формуванню вмінь самостійно 

здобувати знання. Безперечно, потребує ґрунтовного вирішення проблема щодо 

створення навчально-методичного забезпечення в контексті використання ІКТ 
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на уроках математики із врахуванням міжпредметного підходу в шкільній освіті й 

відповідної підготовки вчителів. 
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СУЧАСНИЙ УЧИТЕЛЬ: ЯКИЙ ВІН?   
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вчитель математики (комунальний заклад 

 «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради») 

 

Освіта завжди дуже важлива в будь-якому суспільстві й роль учителя в ній ключова. 

Технічні засоби, звичайно, змінюють багато моментів у навчанні. Учитель, як суб’єкт 

процесу, є вирішальною рушійною силою під час впровадження та поширення 

нововведень. Він повинен усвідомлювати практичну значущість всього нового в 

системі освіти не лише на професійному, а й на особистісному рівні. Однією з важливих 

якостей сучасного педагога, умов успішності його як професіонала є готовність до 

інноваційної діяльності. А це особливий особистісний стан, який передбачає наявність 

у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння 

ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до 

творчості та рефлексії. Сучасний учитель у площині нової професійної ролі повинен 

бути готовий до переходу від суспільства індустріального до суспільства знань. 

Потрібно, щоб освіта й наука, тобто знання, були стрижнем діяльності як конкретної 

людини, так і суспільства в цілому. Тільки життєдіяльність суспільства в цілому і 

кожної конкретної особистості, зокрема, побудована на сучасних знаннях, може бути 

ефективною і забезпечить їхню конкурентоспроможність. Безперечно, вчитель і сам 

має бути таким. 

https://cutt.ly/DyDWYyG
https://naurok.com.ua/
https://miyklas.com.ua/
https://www.geogebra.org/
https://kahoot.com/
https://learningapps.org/
https://cutt.ly/QyDWsTw
https://cutt.ly/myDWzil
https://cutt.ly/IyFOhU0.
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Сучасний вчитель має бути готовий до сучасної соціальної ролі – виховувати 

людину, ефективну в національному і в глобальному демократичному просторі. Звідси 

акцент на формування самодостатньої людини, на перехід від авторитарної до 

толерантної педагогіки, на надання всьому процесу взаємодії з учнем конструктивно-

позитивного змісту. Учитель має бути готовим до нових професійних технологій. 

Йдеться про реалізацію навчального процесу із використанням усіх можливостей 

сучасного впливу (інформатизації, комп’ютеризації). 

На вимогу сучасним освітнім реаліям вчитель повинен володіти новими навиками: 

 моделювання (чітко визначати місце уроку у межах розділу, теми; 

формулювати загальну мету; вибирати такі педагогічні методи, прийоми, технології, 

використання яких забезпечить досягнення поставленої мети найбільш раціональним 

способом); 

 проєктування (визначати виховні та розвивальні завдання; визначати методи, 

прийоми роботи; прогнозувати предметні та ключові компетентності); 

 конструювання (чітко формулювати мету, завдання, тип уроку; конкретизувати 

методи, прийоми; раціонально розподіляти час; виокремлювати структурні елементи 

навчальної діяльності). 

Сучасний вчитель має сповідувати нову демократичну освітню ідеологію. Щоб 

реалізувати ці та інші вимоги, треба змінити і підготовку, і підвищення кваліфікації 

вчителя. Педагог повинен: 

• усвідомлювати зміст і цілі освітньої діяльності у контексті актуальних 

педагогічних проблем сучасної школи; 

• мати осмислену педагогічну позицію; 

• вибудовувати цілісну освітню програму, спираючись на нові педагогічні 

орієнтири; 

• вміти переносити сучасні реалії в освітній галузі до вимог особистісно-

орієнтованої освіти; 

• вміти бачити індивідуальні здібності дітей і навчати відповідно до їх 

особливостей; 

• вміти продуктивно, нестандартно організувати навчання й виховання; 

• володіти технологіями, формами і методами інноваційного навчання; 

• прагнути до особистісного творчого розвитку, рефлексивної діяльності; 

• усвідомлювати значущість, актуальність власних інноваційних пошуків і 

відкриттів. 

Усім потрібно реагувати на зміни у світі. Однак щоб змінитися, слід робити це 

швидко, мати високий рівень адаптивності та стресостійкості.  

Проте саме вчитель має застосовувати інновації та вміти доносити інформацію до 

дітей. 

Учитель має бути майстром свого предмета – фахівцем. Він повинен бути 

архітектором відносин: вміти будувати «міст» між собою та учнями. Відкрите 

спілкування з дітьми, як з групою особливих і неповторних особистостей, є ключем до 

створення здорової дружньої атмосфери і успішного навчання в класі. Учитель не 

тільки вчить, але й виховує, найперше власним прикладом. І якщо він особистість, то 

діти будуть тягнутися до нього. Якщо сприймати дітей на одному рівні із собою, то 

можна навчитися від них не менше, ніж вони вчаться від нас. 
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Сучасний педагог – універсальний агент, що бореться за підвищення концентрації 

уваги і його головна зброя – особистісно-орієнтований підхід, креативні методики 

навчання, навчальні ігри та мультимедійні ресурси. 

Кожен сучасний педагог – це полководець, який вміє вчасно реагувати на ситуацію. 

Він повинен бути людиною, яка супроводжує процес самопізнання й саморозвитку 

дитини, скеровує й динамізує його відповідно до конкретних сутнісних задатків 

кожного школяра. Окрім цього, вчитель повинен вимагати від учнів щоденної праці: 

якщо вони не навчаться працювати над матеріалом у школі, то потім їм доведеться це 

надолужувати в житті.  

Учитель – це мудрий і розсудливий правитель. Він повинен вміти мотивувати учня: 

до розвитку, до знання предмета, до 

пізнання світу. Це можна зробити лише 

тоді, коли любить те чим займається, 

коли він відповідальний та відкритий 

до світу. У нього має бути широкий 

кругозір, він повинен бути освіченим і 

постійно самовдосконалюватися.  

Місія сучасного вчителя і школи – 

навчити дітей бути гнучкими у змінах, 

вміти легко адаптуватися та навчатися 

впродовж усього життя. 

Сучасний вчитель – це людина з 

чуттєвою і вразливою душею, великим 

серцем, і неосяжним почуттям любові і 

співчуття. 

 

УРОК –ТЕРИТОРІЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ 

 

НОВОСАД Наталія Юріївна, 

вчитель початкових класів (навчально-виховний комплекс   

«ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 – ліцей» м. Володимира-Волинського)  

 

Якщо ми будемо навчати сьогодні так,  

як навчали вчора, ми вкрадемо в дітей завтра. 

Джон Дьюї 

 

Наша школа брала участь у дослідно-експерементальній роботі під керівництвом 

Н. М. Ткачук, кандидата педагогічних наук, заступника директора з науковаї та 

міжнародної діяльності Волинського ІППО з теми «Моделювання інноваційного 

педагогічного процесу як умова розвитку інтелектуально-творчого потенціалу 

особистості». 

Вчителі початкових класів працювали над створенням проєкту «Урок територія 

взаємодії та спілкування». 

У 2018 році стартувала в Україні НУШ. Основна мета  НУШ перейти від теоретичної 

школи до школи, яка дає сучасні уміння і навички. Навички і уміння, які учні будуть 
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застосовувати у житті. Визначено ТОП – 10 навичок, які будуть цінуватися 

роботодавцями у 2020 році: 

1. Комплексне вирішення проблем. 

2. Критичне мислення. 

3. Креативність. 

4. Уміння керувати людьми. 

5. Взаємодія з людьми. 

6. Емоційний інтелект. 

7. Уміння формувати власну думку. 

8. Клієнтоорієнтованість. 

9. Навичка ведення переговорів. 

10. Гнучкість мислення. 

Саме взаємодія з людьми підкреслює тенденцію важливості соціальних навичок в 

майбутньому. Адаптуватися до нових знайомих, домовлятися, співпрацювати, 

проявляти турботу, не перекладати відповідальність з себе на товариша – всього цього 

доведеться навчитися, якщо хочеш бути успішним. 

Ми часто бачимо, що наші учні бояться помилитися, висловити, а головне, довести 

свою думку. Багатьом краще пасивно спостерігати, ніж дати неправильну відповідь. 

Формування особистості, її розвиток здійснюються в процесі навчання, якщо 

виконуються важливі умови: 

  відчуття позитивної атмосфери для здійснення певної мети; 

  можливість висловити свою думку і вислухати товаришів; 

  учитель – це  друг, радник, старший товариш. 

Всі ці умови здійснюють інтерактивні технології навчання: робота в парах і групах.  

Основним завданням сучасного вчителя є навчити учнів працювати в команді, уміти 

домовлятися, дійти до спільного вирішення проблеми.  

Саме такі цілі визначили ми, створюючи проєкт «Урок – територія взаємодії і 

спілкування».  Цілі проєкту: 

  створити педагогічні умови для взаємодії та комунікації учнів на уроках; 

  стимулювати навички співробітництва; 

  підвищити комунікативний рівень у сфері міжособистісних взаємин. 

На нашу думку, робота в групах допоможе нам досягти поставлених цілей. 

Головним є те, що групові форми роботи задовольняють природню потребу молодших 

школярів – спілкуватися і взаємодіяти один з одним. 

Роботу над впровадженням групових форм на уроках ми розпочали з простих вправ, 

які  допомагають скласти певні правила, які необхідні для досягнення результату. Всі 

ми знаємо, учні засвоюють і виконують правила тоді, коли розуміють для чого вони 

потрібні.  Пропонуємо такі вправи як «Будинок», або «Дерево». Учні об’єднуються  у  

групи і кожен отримує картку з написаним словом (фундамент, стіни, двері, вікно, дах, 

паркан). Учням  пропонується зобразити предмет  на аркуші паперу і передати 

наступному учаснику у групі.  

Учитель мовчки спостерігає за процесом. Часто учні зображують предмети окремо 

один від одного і тільки після завершення роботи приходять до висновку, щоб вийшло 

цілісне зображення будинку, потрібно обговорити завдання і знайти правильне 
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рішення. Так можна продемонструвати що буде, якщо всі говоритимуть одночасно, не 

дотримуватимуться регламенту, перебиватимуть один одного. Роль кожного учасника 

спочатку вчитель, а потім учні визначають відповідно до завдань. Це має бути «Спікер», 

«Доповідач», «Секретар», «Хранитель часу». Для молодших школярів формулюємо 

правила чітко, лаконічно, не використовуємо частку «не». Можна використати 

зображення позитивних казкових або мультиплікаційних героїв, кольорове, естетичне 

оформлення. Наприклад, речення «Не критикуй товариша» замінюємо на «Поважай 

думку кожного». Правила розміщуємо у класі на видному місці. Так учні швидше їх 

запам’ятають і будуть виконувати. 

Об’єднувати у групи можна по-різному : за кольором цеглинки, яку вони обрали, за 

алфавітом, за спільним інтересом. Важливо, щоб склад груп змінювався. Так учні 

вчитимуться знаходити спільну мову з усіма, опановувати для себе нові ролі. 

Організовуючи роботу в групах, не слід забувати про емоційне налаштування учнів. 

В цьому допоможуть вправи «Комплімент сусідові», «Подарунок». Учні дістають з 

торбинки маленькі  кольорові цеглинки  Lego і придумують, що можна подарувати 

товаришу певного кольору.   

Важливим є комфортне середовище у класі, мобільні парти, щоб учні могли легко 

пересуватися.  

Вчителі 1, 2 класів часто планують групові форми роботи відповідно до тематичних 

тижнів. Учні 3, 4 класів працюють в групах тоді, коли їх доцільно використовувати. 

Поступово від короткотривалих завдань ми переходимо до довготривалих. Учителі 

можуть створювати «Домашні групи». Завдання отримують усі учасники, а потім 

проводиться обговорення зібраної інформації.  

Групову роботу ми застосовуємо і у позакласній роботі. Вчителі, які працюють в 

початковій ланці освіти розробили презентації, в яких коротко описали  вправи, які 

можна застосовувати у своїй практиці.  

Висновки. Застосування групових форм роботи на практиці, безумовно несе 

позитивний результат навчальної діяльності учнів. Таки види діяльності не ізолюють 

учнів один від одного, а реалізують природнє прагнення до спілкування. Відбувається 

практичне  відпрацювання умінь та навичок в режимі діалогу. Учитель має змогу 

спостерігати за учнями в процесі практичної діяльності. Такі види діяльності можна 

впроваджувати на всіх етапах уроку, використовувати в позакласній роботі. 

Проте існують і труднощі на які слід звернути увагу. Часто сильніші учні беруть на 

себе ініціативу і «тягнуть» усю групу. Невпевнені у собі діти бояться помилитися, а 

тому частіше пасивно спостерігають за процесом. Це стосується уроків мови та 

математики. На уроках трудового навчання, образотворчого мистецтва учні активніші і 

залюбки виконують роботу. 

Педагогу важко оцінити роботу кожного учасника групи. Під час уроку учні можуть 

конфліктувати, а це створить зайвий шум. 

Вправи для роботи в групах  

«Пошук інформації». Різновидом роботи в малих групах є командний пошук 

інформації (зазвичай тієї, що доповнює розповідь  або матеріал попереднього заняття, 

домашнє завдання), а потім відповіді на запитання. 
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Використовують з метою пожвавлення сухого, іноді нецікавого матеріалу. Для груп 

розробляють запитання, відповіді на які можна знайти в різних джерелах інформації. 

Ними можуть слугувати: 

– роздатковий матеріал;  – довідкові видання;            – прилади. 

– підручники;    – доступна інформація на комп’ютері; 

 «Мозковий штурм». Це – ефективний метод заохочення творчої активності 

швидкого генерування великої кількості ідей. Він спонукає учнів розвивати уяву і 

творчість, відверто висловлювати думки, знаходити кілька рішень конкретної 

проблеми. Його слід застосовувати саме для вирішення конкретних проблем або 

пошуку відповіді на якесь питання. 

«Займи позицію». Цей метод допоможе вам обговорення чи дискусію зі спірного 

питання, надасть можливість висловитися кожному і кожній, продемонструвати різні 

думки з теми, обґрунтувати свою позицію або навіть перейти на іншу в будь-який час, 

якщо аргументи протилежної сторони були переконливими. Слід використовувати дві 

протилежні думки, які не мають однозначної (правильної) відповіді. 

«Мікрофон». Метод, що надає можливість кожному й кожній сказати щось швидко, 

по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. 

«Навчаючи – вчуся». Цей метод надасть учням можливість взяти участь у навчанні 

та передачі знань своїм однокласникам. 

«Розігрування ситуації за ролями». Рольова гра – це невеличка п’єса, яку можна 

поставити на занятті. В її основі лежить імпровізація. Діти  інсценують запропоновані 

вчителем ситуації. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ЯК ШЛЯХ ЕФЕКТИВНОГО 

РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГА 

 

ДОВГОПОЛЮК Наталія  Сергіївна,  

учитель початкових класів (загальноосвітня школа І–ІІ ступеня  

с. Мстишин Луцького району Волинської області) 

 

Моя робота для мене – це світ любові до дітей,  

творчості, пошуку, нових досліджень, людяності,  

добра, довіри, чесності, та простої дитячої усмішки. 

Наталія Довгополюк 

 

Індивідуальна освітня траєкторія професійного розвитку неможлива без чіткого 

розуміння завдань та планування професійної діяльності педагога.  До напрямів моєї 

професійної діяльності належать: 

  планування  та здійснення освітнього процесу; 

  забезпечення й підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому 

середовищі й родині; 

  створення безпечного, розвивального освітнього середовища; 

  рефлексія та професійний саморозвиток; 

  проведення педагогічних досліджень; втілення в життя досягнень сучасної 

науки та педагогічного досвіду; 
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  надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання 

й соціалізації молодших школярів; 

  узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній 

спільноті: власний сайт (систематизація, аналіз, побудова подальшої траєкторії 

професійного розвитку); 

  оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів ЗЗСО (оскільки у 

минулому році спробувала себе у ролі експерта сертифікації та була долучена до 

вивчення практичного досвіду педагогів).  

Вся робота будується на принципах науковості, системності у роботі, наступності, 

практичного спрямування, демократизації, інформативності, партнерства залучення до 

спільної діяльності (рис. 1). 

Напрями  професійної  діяльності

Створення 

безпечного, 

розвивального 

освітнього 

середовища

Рефлексія та 

професійний 
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педагогічних 
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в життя досягнень 
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допомоги колегам з 
питань навчання, 

розвитку, виховання й 
соціалізації молодших 

школярів
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спрямування

демократизації

інформативності
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спільної діяльності

 
 Рисунок 1 

 

Метою організації освітнього процесу є всебічний розвиток особистості, 

створення умов для мотивації навчання впродовж життя. Хочу зробити акцент саме на 

всебічному розвитку. Якщо говорити про успішність – не погоджуюся з тим, що вона 

має бути лише в навчанні (тобто досягненні високих результатів з якогось певного 

навчального предмета). Своїм учням теж пояснюю, що той, хто не успішний в одному, 

може бути успішним (або навіть генієм) у іншому. Завжди наголошую на унікальності 

кожного з них та спонукаю до висловлення думки. А ще стараюсь мотивувати, 

зацікавити, здивувати, адже лише так можна викликати інтерес та захоплення якоюсь 

справою (саме тут спрацьовує мотиваційно-діагностичний компонент освітнього 

процесу). 

Організація освітнього процесу включає в себе 4 компоненти (рис. 2): 

1. Мотиваційно-діагностичний.   3. Процесуальний. 

2. Змістовий.      4. Результативний. 
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Складниками мотиваційно-діагностичного компоненту є діагностика (вивчення та 

аналіз індивідуальних особливостей учнів) та мотивація (бесіди мотиваційного 

характеру з метою зацікавлення учнів щодо опанування навчального матеріалу; 

спонукання дітей до активної роботи; відповідь на запитання: для чого ми це робимо, з 

якою метою?). 

Змістовий компонент націлює на те, чого вчити і спрямований на розвиток 

ключових компетентностей та наскрізних вмінь. 

Процесуальний компонент – це сам процес навчання та виховання. Як навчати? Які 

форми, методи та технології обрати, щоб досягти бажаних результатів? 

У своїй практичній діяльності я використовую інтегроване навчання, інтерактивні 

методи навчання (дослідницькі, інформаційні, мистецькі проєкти, сюжетно-рольові 

ігри, інсценізації, моделювання, експериментування, ситуаційні вправи, екскурсії, 

дитяче волонтерство тощо), метод проєктів, ІКТ-технології, метод асоціативної 

кольористики, нестандартні уроки, медіа; намагаюсь чергувати різні форми навчальної 

діяльності. 

Результативний компонент дає можливість відповісти на запитання – чого 

навчилися та як розвинули? У цьому помічниками є метод рефлексії, технологія 

Портфоліо; самоаналіз діяльності та самооцінка; захист проєктів, участь у шкільних, 

районних, обласних олімпіадах та пізнавальних конкурсах. Результат – здорова дитина, 

мотивована на успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя, що вміє вчитися з 

різних джерел; відповідальна відносно себе та інших; усвідомлює себе громадянином 

України. 

 
Рисунок 2 
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У цьому році я працювала у 3 класі. Вважаю, що всі ці роки були успішними, 

продуктивними, а головне – не нудними та цікавими для учнів (рис. 3).  

За три роки навчання ми навчилися розуміти один одного, прислухатися, 

допомагати, підтримувати, продовжуємо вчитися бути єдиною командою. Ми не 

боїмося нового, любимо досліджувати та експериментувати. Це дозволяє аналізувати 

інформацію, робити певні висновки. І коли я запитую: діти, беремо участь в конкурсі? 

І у відповідь одержую ствердне так, то це вже перемога. Можу сказати, що одна із моїх 

мрій таким чином поступово здійснюється – учні ростуть впевненими у собі, прагнуть 

пізнавати нове, не бояться помилятися, ба більше, вчаться бачити помилки та 

виправляти їх.  

Моє завдання як учителя – не дозволити школярикам розчаруватись у школі, 

створити для них такий мотиваційно-розвивальний простір, який би заохочував до 

дослідницько-пізнавальної діяльності та вселяв ще більшу віру в себе. Так з’явилося 

більше інтегрованих уроків, більше практичних завдань дослідницького характеру в 

парі, групі, проєктна діяльність (навіть у виховній роботі), плануємо в майбутньому 

реалізацію спільних освітніх проєктів з учнями середньої школи.  

 
Рисунок 3 

 

Наше навчання – навчання через гру. В хід ішло все – від прищіпок, кубиків, 

маминих ґудзиків, морських камінців, конструктора LEGO, який випрошувався у 

синочка на урок, завдань із журналу «Джміль», газети «Колосочок», комплекту «Чарівна 

Книга Природи» Дарії Біди, сайту «Розвиток дитини», розвивальних навчальних ігор 

різної тематики, власних розробок дидактичних посібників. 

Навчальні проєкти: «Червона Книга України», «Малюємо задачі», «Пташина 

їдальня», «Пташка року України» (дослідницький), «Моя родина», «Великодні звичаї у 

моїй родині». 
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Виховна робота, проєкти: «Ми і наш клас», «Моя безпека», «Безпечна та корисна 

їжа» (міні-проєкт), «Моя Україна» (за матеріалами журналу «Джміль»), «Я пізнаю себе 

та інших» (на основі завдань сайту «Розвиток дитини»). 

Участь у конкурсах та проєктах, 2 клас 

Спочатку ми досліджували правила безпечної поведінки на дорозі (Всеукраїнський 

конкурс «Безпечна дорога до школи» від проекту «Всеосвіта»). Учні одержали дипломи 

та яскраві розробки «Автомобіль Всеосвіта». Приклад схематичної карти дозволив 

кожному прокласти безпечний маршрут від дому до школи. Далі спробували себе у 

Міжнародній олімпіаді «Всеосвіта Осінь–2018». Чим корисні такі завдання? Тим, що 

вони цікаві учням та надають вчителеві можливість побачити, які види завдань на 

уроці доречно розглянути повторно. Ще одна сходинка нашої піраміди досягнень – 

Всеукраїнський урок доброти та долучення до встановлення рекорду України – 

«Наймасовіший урок добра в навчальних закладах, проведений впродовж одного дня». 

Одне слово «рекорд»! Встановили свій! Та разом із нашим другом Джмеликом 

знайомились та аналізували інші (діти розглядали фото з відомими людьми, слухали їх 

дивовижні історії, висловлювали захоплення)… 

До Дня української писемності та мови разом із батьками, учнями та педагогами 

початкової ланки шкіл Боратинської ОТГ взяли участь у флешмобі. 

Різдвяний конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу» від освітнього 

порталу «На Урок» дозволив пригадати чи, навіть, ознайомитись із давніми традиціями 

нашого народу.  

«Сортуй змалку!» – саме під таким гаслом відбувалась підготовка до конкурсу 

«Сортуй. Зберігай. Надихай», який проходив за підтримки іноземних партнерів.  

Під час міні-проєкту учні завітали на гостини до «Чарівної Книги Природи»: 

слухали казку «Знешкоджувачі бомб», грали гру «Сортування – добра справа!» (учні 

підготували картонні коробки, аркуші кольорового паперу, різні види сміття), 

досліджували площу ділянки, яку може забруднити одна батарейка (це приблизно 

20 метрів квадратних). Це допомогло нам дослідити кращі практики поводження з 

відходами та зробити висновок, що «побутові відходи – лихо для усіх». Перемога 

дозволила похизуватися дипломами І ступеня та сучасними книгами: «Чудове 

Чудовисько в Країні Жаховиськ» Сашка Дерманського (розмістили у класній бібліотеці) 

та «Сім звичок високоефективних підлітків» (Шон Кові) – передали до шкільної 

бібліотеки.  

А ще у травні нас зачарувало комашине життя-буття на сторіночках журналу 

«Пізнайко». Адже ми дуже любимо спостерігати за ними в природі, слухати про них 

наукові казки, виконувати творчі завдання та фантазувати. Отож, спробували вигадати 

джмелясто-крилато-рогаті синоніми до слова «комаха». Спочатку їх було 20, а трішки 

згодом… вийшло ще більше... (скажемо по секрету – аж 100!). Ось декілька з них: 

багатоніжка, боягуз, бруднуля, будівельник, велетень, вертоліт, вмивака, водяник, 

вусач, далекогляд, дармоїд, дереволюб, дзижчалка, довгокрилець, довго лапко, 

дослідник, дошкуляка, економ, заготівельник, запилювач, застерігач, зброяр, 

здоровань, землероб, зернолюбчик, зимівник, знешкоджував, квітколюб, колючка, 

коротко ніжка, кочівник, крадій, крапанка. За це від журналу ми одержали чудовий 

подарунок - книгу полтавської дитячої письменниці Олени Ковінько «Шпалереон».  
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Новим для нас було взяти участь у проєкті eTwinning. Для мене – це перша спроба, 

але сподобалось. Разом із колегою ми працювали над проєктом «Monuments across 

Europe», метою якого було – дізнатися більше про Європу та європейські пам’ятки, їх 

історію та те, наскільки вони важливі для місцевих жителів. 

Учні кожного класу обирали пам’ятку своєї країни / регіону / міста та досліджували 

її, а потім розповідали про неї. 

Ми обрали гордість нашої місцини – Луцький замок. Це – одне із семи чудес 

України, велич і краса віків. Разом із учнями створювали «хмару» слів, читали вірші, 

слухали історії про замок Любарта, розглядали світлини в мережі Інтернет, створювали 

модель пам’ятки із підручних матеріалів (олівців, пластикового посуду, будівельного 

конструктора, фігур шахмат та шашок; малювали малюнки на папері, створювали 

малюнки за допомогою графічного редактора Microsoft Paint (це діти дуже люблять!), 

побували на екскурсії в Луцькому замку, фотографувалися. Це надзвичайно захопливо 

та цікаво! 

Участь у конкурсах та проєктах, 3 клас 

«Ми тепер не викидаємо папір у смітник, а складаємо аркуші до спеціальної 

коробки» – саме так розповідають мої школярики-третьокласники на перерві своїм 

друзям з інших класів про наші перші результати роботи над проєктом «Очистимо 

планету від сміття». 

Ми продовжуємо досліджувати, якої шкоди завдає сміття нашій планеті, скільки 

часу потрібно для розкладання кожного виду сміття, як правильно сортувати сміття... 

Отож, почали з «маленького», зі збору макулатури (за вересень зібрали майже 3 кг), 

цим самим допомагаємо рятувати дерева, а на виручені кошти плануємо придбати 

розвивальні ігри для класу та енциклопедії. Під час роботи над проєктом до нас 

долучилися учні з інших класів, працівники шкільної їдальні, педагоги. Тож на кінець 

навчального року – 100 кг макулатури. А завдяки екологічним іграм та дослідницьким 

завданням учні збагатили свої знання інформацією щодо збереження навколишнього 

середовища та на власному прикладі переконалися у важливості сортування сміття, 

запропонували дієві методи боротьби з цією проблемою. У зв’язку із дистанційним 

навчанням захист проєкту відбувся онлайн. 

Осінній ліс... Зачаровує позолотою, манить, дивує, захоплює, вабить таємницями, 

розповідає історії, розмовляє, знайомить із мешканцями та химерними жителями 

Чарлісся, проводжає стежинкою, дарує подарунки, наспівує свою мелодію, загадково 

шепоче листячком... Ми переконалися в цьому під час екскурсії. Учні із захопленням 

милувалися природою, спостерігали, розглядали листя за допомогою лупи, 

прислухалися до звуків лісу, бавилися листям, фотографували, виконували завдання 

від Чарівної Книги Природи. «Уроки в лісі – це КЛАСНО!» – говорили діти. І я цілком 

погоджуюсь із їхньою думкою. Дякую маленьким дослідникам за їхні думки, 

припущення, висновки та хороший веселий настрій! 

Також у цьому навчальному році наш клас разом із іншими учнями школи 

долучився до екологічного конкурсу «Грак – птах року 2019» (малювали малюнки, 

розмальовували, вирізали листочки для диво-дерева, яке «виросло» в школі) та до 

проекту з компостування. 

Уроки в музеї. Що може бути цікавіше? Під час тематичної екскурсії «Скарбниця 

землі» учні 3 класу ознайомились із корисними копалинами рідного краю (Волинської 
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Професіоналізм, інновації, творчість – основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи 

області), їх класифікацією та використанням у промисловості й сільському 

господарстві. Оглядова екскурсія по експозиції відділу природи захопила розмаїттям 

рослинного і тваринного світу Волині, збагатила знаннями про сезонні явища природи, 

ґрунти. Учні спостерігали, порівнювали, ставили запитання екскурсоводу, робили 

висновки щодо необхідності бережливого ставлення до природи рідного краю та 

економного використання природних ресурсів Землі. 

У січні 2020 року ми взяли участь у STEM-проєкті «Інженерний тиждень». На один 

тиждень наша класна кімната перетворилися на мейкерську та дослідницьку 

лабораторію, щоб зацікавити учнів наукою і дати їм поштовх до розвитку власного 

інженерного потенціалу. Цікаві завдання та креативні інженерні рішення від 

організаторів проєкту, власні творчі ідеї дозволили учням проявити свої дослідницькі 

та винахідницькі вміння. Завдання-випробування «Пан-флейта», «Тягни-штовхай», 

«Анемометр», змагання «Вежа із зубочисток», краш-тест «Штучний сніг» та інші 

викликали цікавість, подив, захоплення, бажання створювати незвичайні речі із 

предметів, що нас оточують. Крім того, школярики знайомились із сучасними 

інженерними професіями та професіями майбутнього, що стосуються інженерії; 

досліджували найвищі вежі світу; дізнались про сніжинку, діаметром 38 см, що 

занесена до Книги рекордів Гіннеса; дружно працювали, обмінювались результатами 

та аналізували їх, робили певні висновки. 

Слід зазначити, що організатори приурочили проведення щорічних українських 

«Інженерних тижнів» до дня народження Сергія Корольова (12 січня), оскільки саме він 

є найвідомішим українським інженером та основоположником практичної 

космонавтики. Також 17 січня відзначаємо День дитини-винахідника. 

В цьому році до даного проєкту долучилося 707 освітніх закладів України, зокрема 

22 з них – освітні заклади Волинської області. 

Діти є дослідниками та інженерами від народження – вони досліджують і 

намагаються зрозуміти навколишній світ, щодня роблять нові відкриття. Тож 

переконана, що участь у подібних заходах лише підсилить зацікавленість та мотивацію 

школярів до пізнання нового, експериментування та винахідництва. 

Дистанційне навчання внесло свої корективи щодо здійснення освітнього процесу. 

Десятки переглядів відео на YouTube, велика кількість виконаних вправ онлайн, 

зворотній зв’язок… Багато чому навчилися разом із учнями та батьками. Разом з тим, 

слід визнати, що є багато труднощів із доступом учнів до такого навчання, адже не у 

всіх є можливість підключення до мережі Інтернет.  

Інноваціями захоплююсь! 

Інноваціями захоплююсь, намагаюсь щось використовувати в роботі, а ще пробую 

створювати власні дидактичні засоби навчання та використовувати їх у роботі (рис. 4). 

Дітям подобається, а для мене слугує такими собі помічниками.  

Так з’явились: 

  лепбук «Чарівна Книга Природи» (створено за моїм авторським задумом 

членами творчої групи Луцького району під час засідання творчої групи на основі 

комплекту «Чарівна Книга Природи»); 

  тека для досліджень «Ми дружимо з Колоском» (матеріали систематизувала та 

впорядкувала згідно рубрик газети); 

  чіпкий фланелеграф із геометричними фігурами із фетру для уроків математики; 
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  чіпкий фланелеграф із казковими героями із фетру для уроків літературного 

читання, природознавства (для використання техніки сторітелінг); 

  альбом-посібник «Зберемо казочки до скриньки»; 

  набір «Частини цілого на крузі», «Танграм», «Склад числа» (виготовлені із 

фетру). 

 
Рисунок 4 

 

Професійні досягнення. А як без них сучасному вчителю?  

Та й учителю взагалі… 

Самоосвітою старалась займатись завжди, бо «якщо ти не розвиваєшся, то стоїш на 

місці, а з часом – ще й робиш крок назад». Без конкурсів, проєктів та інших різних 

заходів не уявляю себе взагалі. Тож розповім про деякі з них. 

Перший проєкт, перемога у якому дозволила ще більше повірити в себе – 

«Книжкові лабораторії змін “ЗІ СТОРІНОК У ЖИТТЯ” для освітянських спільнот». 

Пам’ятаю, що ледь дотягла до школи цілу коробку із книгами. Навчальний заклад 

безкоштовно одержав 36 сучасних книг: Кен Робінсон «Школа майбутнього», Кен 

Робінсон «Освіта проти таланту», Фредерік Лалу «Компанії майбутнього», Стівен Кові 

«Сім навичок високоефективних людей», Джон Медіна «Правила розвитку мозку 

дитини», Деніел Сігел «Секрети мозку. 12 стратегій розвитку дитини», Януш Корчак 

«Як любити дитину», Пасі Салберґ «Фінські уроки 2.0», Аманда Ріплі «Розумники», 

Даніель Канеман «Мислення швидке і повільне», Келлі Макгонігал «Сила волі. Шлях до 

влади над собою», Девід Брукс «ДНК особистості», Брене Браун «Дари недосконалості», 

Тоні Вагнер, Тед Дінтерсміт «Мистецтво навчати. Як підготувати дитину до реального 
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життя», Брене Браун «Стань сильнішим», Вікторія Горбунова «Виховання без 

травмування», Леонід Ушкалов «Шевченко від А до Я», Тихолоз Богдан «Франко від 

А до Я», Терещук Галина «Шептицький від А до Я», Олександра та Даніель Мізелінські 

«Карти», Генрі Марш «Історії про життя, смерть і нейрохірургію», Генрі Марш «Ні сонце, 

ані смерть. Зі щоденників нейрохірурга», Шон Кові «Сім звичок високоефетивних 

підлітків», Валерій Пекар «Різнобарвний менеджмент», Мері Шіді Курсінка «Виховання 

надзвичайної дитини», Джулі Літкотт-Гаймс «Як виховати дорослого», Пітер Браун 

«Дикий робот», Марк Лівін «Ріки та дороги», Мігай Чиксентміхай «Потік. Психологія 

оптимального досвіду». Віктор Франкл «Людина в пошуках справжнього сенсу. 

Психолог в концтаборі», Піко Айєр «Мистецтво спокою. Пригоди на шляху в нікуди», 

Джон Куніос, Марк Біман «Момент еврики. Ага-реакції, творчий інсайт і мозок», Гері 

Чепмен «П’ять мов любові», Георгій Коваленко «Біблійні історії для дітей», Стівен Кові 

«12 важелів успіху», Дік Свааб «Ми – це наш мозок». Для мене – це скарб. Дуже приємно, 

що той «скарб» сьогодні «працює» і є частинкою наших уроків. Запрошуємо бажаючих 

до читання книг із бібліотечки КнигоНУШ.  

Далі моє око привернув один із дописів у фейсбук – можна було виграти книгу «Це 

зробила вона». Ця – це «не просто пізнавальне видання, а справжній мистецький 

витвір»; книга про сильних, творчих, ерудованих жінок України, які змогли досягти 

високих результатів у науці, культурі, економіці, спорті, мистецтві, громадському 

житті. Вдалося! Доповнили цей подарунок ще й інші, не менш цікаві, книги: Вільям 

Гібсон «Нейромант» та Ева Суссо, Анна Хьоґлунд «Усі запитують чому?» 

Потім довго вагалась, чи брати участь у ІІІ Всеукраїнському Інтернет-конкурсі 

«Учитель року» за версією науково-популярного природничого журналу 

«Колосок» (2018 р.). Цікавість перемогла. Тим більше, що мала власну авторську казку, 

складену під час роботи над проєктом «Педагогіка гуманізму: впровадження ідей 

В. Сухомлинського в сучасній школі». Вона дуже гарно лягала в основу творчої роботи. 

Ще слід було пройти онлайн-тестування на час. І ось результат – 10 місце із 417 із 

загальною сумою – 95 балів (лауреат конкурсу у номінаціях «Учитель-ерудит» та 

«Учитель-популяризатор» серед учителів початкових класів).  

Ще одна приємність не заставила довго чекати – диплом ІІ ступеня ОДА за участь у 

ХХІІІ Обласній виставці дидактичних та методичних матеріалів «Творчі сходинки 

педагогів Волині». Методична розробка містить дитячі казки учнів на основі власних 

спостережень за природою рідного краю, казки вчителів початкових класів, а також 

малюнки та світлини до них. Усі ці твори – результат роботи творчої групи вчителів 

початкових класів Луцького району Волинської області у 2016/2017 н. р. над одним із 

напрямів проєкту «Педагогіка гуманізму: впровадження ідей В. Сухомлинського в 

сучасній школі». Ці казочки увійшли також до авторської книги-альбому «Зберемо 

казочки до скриньки…», а публікація проєкту дозволила одержати перемогу у 

Всеукраїнському конкурсі освітніх технологій – 2018 (початкова освіта) від журналу 

«Учитель початкової школи» та «Джміль» (у співавторстві з Іриною Редкоус) в 

номінації: «Упровадження проєктних технологій» («УПШ» № 7). 

Пізніше у цьому ж журналі була надрукована ще одна моя публікація «Вивчаймо 

нове. Хай нам стануть в пригоді казкова природа і казка в природі. Тренінг для 

педагогів» («УПШ» № 1, 2019 р.), яка теж, за результатами голосування читачів, 

перемогла у Всеукраїнському конкурсі освітніх технологій – 2019 (початкова освіта) від 
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журналу «Учитель початкової школи» та «Джміль» в номінації «Управління і методична 

служба / Природознавство».  

 
Рисунок 5 

 

Крім того, була участь у інших заходах: Всеукраїнський конкурс «Класний 

керівник»; районний конкурс «Вчитель року – 2008»; Всеукраїнський конкурс 

методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах «Виховати особистість»; 

«Віртуальна школа ІКТ»; вебінари від «Інтерактивної школи творчого вчителя», 

видавництва «Ранок», «Основа», «Оріон»; «Онлайн-курс для вчителів початкової 

школи» на платформі EdEra; конкурс дослідницьких робіт «12 сіл – моя Боратинська 

громада» (у співавторстві з іншими педагогами); зимова сесія «WEB-STEM-школа – 

2018», «WEB-STEM-школа – 2019», «WEB-STEM-школа – 2020»; ED Конференція 

«Дитина в калюжі – добре чи погано?»; навчання за програмою підготовки тренерів для 

навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 

2019/2020 навчальних роках, 2018; Міжнародна програма стажування для вчителів з 

сільської місцевості «RURAL TEACHER TRAINING»; Базовий тренінг програми «Активні 

громадяни» від Британської Ради в Україні; районний захід «Педагогічна вітальня: 

«Педагогічна спадщина В. Сухомлинського: паралелі з сучасністю», приурочений 

100-річчю від дня народження Великого педагога; регіональна (не)конференція для 

шкільних педагогів магістральний міні-EdCamp Lutsk, 2019; спеціальна подія руху 

EdCamp Ukraine та Видавничої групи «Шкільний світ» – «Алхімія НУШ: навчання, 

управління, психологія у початковій школі», 2019; тренінг для освітніх експертів з 

питань вивчення практичного досвіду вчителів початкових класів під час їх 

сертифікації, 2019; участь у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine 2019 (півфіналіст, 
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ТОП 50); семінар-тренінг «Формування готовності педагогів до впровадження 

інклюзивного навчання» (ВІППО); онлайн-семінар «Інтегроване навчання та технології 

критичного мислення в освітньому процесі НУШ» (ВІППО); навчання онлайн для 

працівників територіальних органів Державної служби якості освіти та експертів, які 

можуть бути залучені до експертного оцінювання професійних компетентностей та 

інші. 

Ось такими невеличкими кроками рухалась і продовжую рухатись вперед (рис. 5). 

Не завжди все вдавалось, іноді приходило розчарування, були й недоспані ночі, але, 

повірте, воно того варте, адже це не лише мій професійний ріст та розвиток, а й 

розвиток моїх вихованців. 

Буду щаслива, якщо своїм прикладом надихну інших педагогів. Переконана, що так 

зможе кожен, потрібно лише трішки бажання, сміливості та наполегливості. 

Професійна діяльність вчителя не обмежується лише школою 

Зараз (спільно із колегою Тетяною Ткачук) ми працюємо над реалізацією проєкту 

соціальної дії «Розмовляйко. Логопедичний пункт об’єднаної громади» (рис. 6).  

Що було спочатку? 

Грудень-лютий 2018–2019 – участь у проекті «RURAL TEACHER TRAINING» від ГО 

«ФРСМ» спільно з Columbia River Peace Corps Association. Модуль 5: Захарій Ткачук та 

проєкт соціальної  дії , и ого ознаки, концепція, структура заявки, мета; Катерина 

Гримарович та правила фандре́и зингу. 

Лютий, 2019 – участь у Базовому тренінгу «Активні громадяни» (програма 

Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку). 

Отож, трішки теорії, практичних завдань, аналіз проблем, ідея, мета…  

Метою даного проєкту є усунення порушень усної і писемної мови та запобігання 

відхиленням мовного розвитку дітей шкільного та дошкільного віку Боратинської 

об’єднаної громади Волинської області шляхом оснащення і відкриття логопедичного 

пункту та поширення логопедичних знань серед жителів громади. 

Що було потім? 

Обговорення, підтримка на місцевому рівні, консультації з педагогом-логопедом, 

зустрічі та бесіди з директорами закладів загальної середньої освіти, їх заступниками, 

завідувачами дошкільних навчальних закладів, розроблення анкети для педагогів, 

детальний перелік того, що потрібно для оснащення пункту (бюджет проєкту).  

Так, спільно з 8 закладами освіти Боратинської громади та вчителем-логопедом 

Тетяною Калиш у січні 2019 року було проведено дослідження щодо порушень усного і 

писемного мовлення та стану мовного розвитку серед учнів шкіл та вихованців 

дошкільних закладів. Виявлено 105 дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком 

мовлення (ФФНМ), 5 – із загальним недорозвитком мовлення , 3 – з порушенням слуху, 

1 – з легкою розумовою відсталістю. В загальному – 114 дітей (дошкільного та 

шкільного віку) потребують допомоги. 

Посилаючись на особисті спостереження, вчителі та вихователі стверджують, що з 

кожним роком кількість дітей, яким потрібна допомога у виправленні вад мовлення, 

зростає. Батьки часто нехтують цим питанням, надіючись, що з віком проблема зникне 

(хоча з власного досвіду переконуюсь у протилежному). Це призводить до поширення 

булінгу та цькування серед дітей, а подекуди, і дорослих. У дітей, які потребують 
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логопедичної допомоги, виникають комплекси та ряд інших психологічних проблем, 

які перешкоджають їх соціалізації та розвитку. 

 
Рисунок 6 

 

Тому, після аналізу та розрахунків було прийнято спільне рішення щодо оснащення 

та відкриття логопедичного пункту на базі Боратинської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини, спеціаліст якого буде обслуговувати всі заклади освіти у 

громаді. Станом на сьогоднішній день, уже закуплено обладнання на суму десять тисяч 

гривень (завдяки Анатолію Левчуку та підтримці Фонду Родини Богдана 

Гаврилишина), замовлено меблі (кошти Боратинської сільської ради та кошти, зібрані 

під час майстер-класів та ярмарків, організованих закладами освіти).  

Висловлюю щирі слова вдячності за підтримку та слушні поради Яні Цапук (ГО 

«ФРСМ»), Захарію Ткачуку (Молодіжний центр Волині), Анатолію Левчуку (спеціаліст з 

проєктної діяльності та співробітництва Боратинської сільської ради), Оксані Йосипівні 

Врублевській (спеціаліст з питань освіти Боратинської сільської ради), Тетяні Калиш 

(педагог-логопед); закладам загальної середньої освіти та дошкільним навчальним 

закладам Боратинської об’єднаної громади за участь у дослідженні проблеми та 

бажанні співпрацювати надалі. Вірю в нашу освітянську команду і впевнена, що лише 

разом, спільними зусиллями зможемо досягти поставленої мети чи навіть 

перевершити очікуваний результат.  

Свою роботу як керівника методичного об’єднання вчителів початкових класів 

Боратинської громади (із серпня, 2018 р.) розпочала методичною студією з питань 

організації освітнього процесу в умовах Нової української школи (рис. 7). 
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На цій зустрічі презентувала власний сайт, який розробила для колег. Протягом 

двох років постійно поповнюю його новими матеріалами. Так працювати дуже зручно, 

усе під рукою в потрібний момент (пізніше казали педагоги і я поділяю їхню думку).  

Під час взаємодії в групах з’явилося безліч креативних ідей та новаторських 

педагогічних рішень. Хотілося спланувати роботу так, щоб подальші зустрічі 

викликали у педагогів лише позитивні емоції та бажання обмінюватися власним 

досвідом роботи. 

Про роботу нашого методичного об’єднання можна більше дізнатись на сайті за 

посиланням: https://sites.google.com/site/pocatkovaskolandovgopoluk/zvorotnij-zv-azok 

 

 
Рисунок 7 

 

Роботу з учителями початкових класів Луцького району у якості педагога-тренера 

розпочала у жовтні 2018 року (рис. 8).  

Слова та емоції, які асоціюються у мене із семінарами-тренінгами – «Коли навчання 

в радість…», і якщо спочатку ти бачиш перед собою переляканих та обурених педагогів 

(а сама хвилюєшся не менше), нерозуміння суті Нової української школи як такої 

взагалі, то наприкінці навчання – це щасливі, вдячні очі дружної команди-родини 

(у своїх анкетах колеги дякували за роботу, позитивні емоції; казали «Ви показали нам, 

як можна працювати з дітками по-іншому», «О, так у Вас вже давно НУШ»). Не скажу, що 

давно НУШ, але цікавлюся новинками, випробовую дещо на практиці, сама намагаюсь 

створювати щось нове. Хочеться подякувати педагогам за бажання навчатись, 

взаємодію, позитивне спілкування та дружню атмосферу. А також велике дякую 

Світлані Миколаївні Єндрущук та усім тренерам, які працювали разом із нами протягом 

https://sites.google.com/site/pocatkovaskolandovgopoluk/zvorotnij-zv-azok
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очних сесій та рефреш-тренінгів – Світлані Романюк, Ларисі Никитюк, Тетяні Олексюк, 

Оксані Муляр, Ірині Волковій, Наталії Поліщук, Наталі Сахнік. 

 
Рисунок 8 

 

Виклики 2030 

Що чекає наших учнів у майбутньому? Яким повинен бути сучасний вчитель, щоб 

підготувати дитину до життя?  

Перш за все, не можна «стояти осторонь», дивлячись на те, як стрімко розвивається 

світ навколо нас. Діти уже не ті, що були колись, вони мають власну думку і готові її 

відстоювати (це великий плюс!) та ростуть у цифровому сучасному світі. Тож інколи ми 

за ними й не встигаємо, але разом з тим повинні навчитись бути такими вчителями, які 

допоможуть, дадуть пораду, скерують у правильному напрямку, які сприятимуть, щоб 

учні навчились самостійно вирішувати життєві задачі, а в майбутньому – обрали 

професію до душі. 

Багато професій майбутнього відомі уже сьогодні. І, можливо, вже зараз поряд із 

нами ходять майбутні ІТ-медик, біоетик, консьєрж робототехніки… Інші професії 

з’являться через років 10–20 і це потрібно враховувати. Не можна вчити по-старому, 

коли світ та наука диктують інші вимоги. Також слід розвивати емоційний інтелект та 

соціальні навички, цінності, віру й незалежне мислення, навички роботи в команді, 

вміння піклуватись про оточуючих.  

Отож, шукаймо шляхи для реалізації власної індивідуальної освітньої траєкторії, 

щоб мати можливість навчати по-новому та розвивати власні професійні 

компетентності. 
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Навчально-методичне видання 
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