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В. Гробова 

Шановні колеги! До Вашої уваги інтерв’ю з директором 
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації Вікторією Павлівною Гробовою  
«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – ПРОМІЖНІ 

РЕЗУЛЬТАТИ  РЕФОРМИ В ДІЇ» 

_________________________________________________________________________________________

– Вікторіє Павлівно, новий 2018 рік 
став рубежем у відліку Нової української 
школи. Ми робимо відповідальний крок у 
реформу. Першого вересня 2018 року ми 
опинимося на порозі школи, яка буде 
відповідати сучасній дитині. Як Ви 
оцінюєте готовність системи освіти 
області? Які вбачаєте проблеми, що 
потребують швидкого вирішення? 

– За новим державним стандартом 
початкової загальної освіти з першого 
вересня 2018 року розпочнуть навчання 539 
класів, де навчатиметься 10258 дітей. 
Відповідно, до 1 вересня нам необхідно 
забезпечити кожен заклад новітніми 
засобами навчання в початковій школі, 
створити нове освітнє середовище, що 
передбачає мобільні меблі для учнів, 
інтерактивне обладнання з доступом до 
мережі Інтернет, облаштовані осередки для 
читання,  письма,  природознавства, 
математики, мистецтва, ігрову зону із 
мистецьким осередком, спортивну залу та 
майданчик. Окремо розглядається питання 
подолання архітектурних бар’єрів шкільних 
приміщень, адже школа має бути доступною 
для усіх без виключення. 

При тому ми не відчуваємо фінансового 
голоду, бо фінансування початкової школи 
передбачається за кошти місцевих бюджетів. 
Проте державним бюджетом заплановано 
цільову субвенцію в сумі 998700 тис. 
гривень на всі класи в Україні. Також в 
області є залишок субвенції 2017 року в сумі 
50 мільйонів гривень, і ми наполягаємо на 
розподілі цих коштів на потреби Нової 
української школи. Але освіта потребує 
«оновлення» і педагогів. Уже підготовлені 
172 педагоги, ще необхідно підготувати 609 
учителів, котрі навчатимуть першокласників. 
Цей процес безперервно триває. 

– Як відбувається процес підготовки 

вчителів і адміністрації навчальних 
закладів? Вирішення цього питання 
ускладнюється реформою децентралізації. 

– Нам вдалося організувати навчання 
завдяки різним формам роботи досить вдало. 
З січня Департаментом освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації 
розпочалося проведення співбесід з 
керівниками органів управління освітою 
міст, районів, об’єднаних територіальних 
громад щодо функціонування, підготовки до 
організованого початку 2018/2019 навчаль-
ного року та перспектив розвитку освітньої 
галузі в регіоні. Таким чином, оптимально 
використовуючи час, ми «з перших вуст» 
отримуємо інформацію щодо проблем на 
місцях і тут же шукаємо шляхи їх вирішення, 
вибудовуємо алгоритм подальших дій. 
Одночасно здійснюємо дебюрократизацію 
процесу: бо максимально зменшуємо 
«паперову» складову роботи, намагаємося 
надавати одразу і методичну,  і 
адміністративну, і управлінську допомогу.  

Ми не лише запроваджуємо нові 
форми, а й створюємо освітнє нове 
середовище для того, щоб учителі 
початкових класів в ньому вже навчались і 
адаптувались. Так, у комунальному закладі 
Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти створили кабінет 
початкової освіти, оснащений необхідним 
обладнанням і комплексами, який 
використовують для роботи тренерів 
(докладніше у коментарі ректора КЗ 
СОІППО Юрія Нікітіна).  

Ціннісні орієнтири Нової української 
школи розглядалися педагогами нашої 
області під час тематичної дискусії-
воркшопу в кінці січня. Захід проходив у 
рамках проекту «Простір освітніх ініціатив». 
Модерував захід експерт Інституту лідерства 
та управління Українського католицького 
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університету Дмитро Якимець. Половина 
учасників були саме вчителями  початкової 
школи. Вважаю, що участь у таких заходах 
необхідна для саморозвитку та самореаліза-
ції. Це допомогло педагогам розібратись у 
питаннях модифікації та удосконалення 
життя колективів Нової української школи. 
Сьогодні  це пріоритет освіти дорослих. 
Аналіз, синтез, вміння чіткої аргументації, 
колективного узагальнення дискусійної 
інформації розвивається саме за таких форм 
роботи. 

 – Як відбувається навчання тренерів 
Нової української школи? 

– Ми готуємо агентів змін, і це 
завдання не з легких. Вражає завзятість і 
бажання розвитку самих учасників процесу – 
тренерів. У лютому старшими викладачами 
кафедри теорії і методики змісту освіти 
Сумського ОІППО Зоєю Декуновою та 
Аллою Лавською проведене чотириденне 
навчання педагогів, присвячене упроваджен-
ню ігрових і діяльнісних методів навчання в 
освітній процес початковoї школи, 
організації ефективного та безпечного 
освітнього середовища, особливостям 
інтегрованих курсів і оцінювання навчальних 
досягнень, основам інклюзивної освіти, 
педагогіки партнерства, конструюванню 
навчальних програм. Міністерство освіти і 
науки України пропонує он-лайн курси, з 
платформою яких можна ознайомитися 

заздалегідь. Тренери пілотних шкіл 
перебувають у постійному русі, щотижня 
відвідуючи нові міста та навчальні заклади. 

 – Які проблеми мають школи нашої 
області, задіяні в пілотному проекті? 

 – На Сумщині у проекті беруть участь 
4 школи: Недригайлівська спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
Шосткинська спеціалізована школа І ступеня 
№13, Краснопільська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів, Комунальна установа Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27. За 
результатами їхньої роботи можна впевнено 
сказати, що проект працює. Формула нової 
школи в основі має вмотивованого вчителя, і 
ми бачимо, як за цей короткий період 
підготовки та початку пілотного проекту 
зросли наші учителі – учасники. 

Але найкраще розкажуть про проект 
його безпосередні учасники (докладніше у 
коментарі директора КУ Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 
Ольги Плотницької). 

– Вікторії Павлівно, дякую за 
змістовні відповіді, маємо надію на 
подальшу співпрацю. 

 – Завжди відкриті до ініціатив, 
дякую і Вам. 

Спілкувалася Ганна Панасюра, 
головний редактор журналу  

«Освіта Сумщини» 
 

 – У січні ми презентували кабінет 
початкової освіти, обладнаний відповідно до 
стандартів Нової української школи.  

Календар реформи Нової української 
школи передбачає підвищення кваліфікації 
учителів початкової школи. Для цього і 
створено новітній навчальний кабінет, який, 
окрім технічного оснащення, містить 
розвивальні, дидактичні комплекси, необхід-
ний роздатковий матеріал для розвитку 
критичного мислення, фліпчарти, дошку для 
роботи маркером, магнітну дошку тощо. 

Вчителі початкових класів матимуть змогу, 
навчаючись на курсах підвищення кваліфіка-
ції, відвідуючи семінари та майстер-класи, 
практично використовувати освітній простір 
кабінету для саморозвитку та навчання. 

Серед технічного оснащення кабінету –  
інтерактивний мультимедійний комплекс 
(інтерактивна дошка, проектор), віртуальні 
лабораторії, цифровий мікроскоп. Вони 
дозволяють учителям вести навчальний 
процес у всіх можливих формах і 
дистанційних теж. 

Коментар ректора КЗ СОІППО Юрія Нікітіна: 

Коментар директора КУ Сумська загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів № 27 Ольги Плотницької: 

 –  Кредо нашого колективу:  коли дме 
вітер змін, потрібно ставити не стіну, а 
напинати вітрила. Дослідно-експеримен-
тальна робота з теми «Реалізація 

інтегрованого підходу в початковій освіті в 
контексті концепції “Нової української 
школи”» здійснюється на базі двох перших 
класів,  де  працюють   учителі   початкових  
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Сьогодні ми спілкуємось з проректором з наукової роботи комунального 
закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти   

Сергієм Михайловичем Грицаєм. 
 

«НАУКОВА РОБОТА ІНСТИТУТУ –   
ВІД ПЛАНІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ» 

 С. Грицай  

– Сергіє Михайловичу,  зовсім недавно 
ми з Вами говорили про затвердження 
наукової теми Інституту та про амбітні 
плани щодо її втілення. Сьогодні перший 
етап пройдено. Поділіться з читачами 
«Освіти Сумщини» результатами роботи.  

– У лютому 2017 року ми отримали наказ 
про затвердження нашої наукової теми, у 
лютому 2018 маємо вже звіт про завершення 
першого (організаційно-підготовчого) етапу 
дослідно-експериментальної роботи за темою 
«Теоретико-методичні засади розвитку 
особистісно-професійної компетентності 
педагога в системі післядипломної педагогіч-
ної освіти». Виконана велика за обсягом 
робота: вивчення і аналіз досвіду,  створення 
Центру компетентнісно-орієнтованої освіти, 
налагодження співпраці з іншими навчаль-
ними закладами, організація спільної 

діяльності з методичними службами, 
формування творчих груп науковців, 
методистів і вчителів-практиків. Розроблена 
нормативно-правовова та інформаційно-
методична база дослідно-експериментальної 
діяльності, визначено рівень розвитку 
компонентів особистісно-професійної компе-
тентності педагога. За результатами 
проведені наукові конференції. Ми все 
встигли, за що я щиро вдячний однодумцям-
колегам. 

– Наскільки актуальною є обрана 
наукова тема? 

– Ми повністю націлили свою роботу на 
реалізацію Концепції Нової української 
школи і спрямували свої професійні зусилля 
на розвиток особистісно-професійної компе-
тентності педагога саме в системі 
педагогічної    післядипломної     освіти.    Це  

_________________________________________________________________________________________
___ класів Ягупа І.Д. (вчитель вищої 
кваліфікаційної категорії, «старший 
вчитель») і Ситник І.М. (вчитель вищої 
кваліфікаційної категорії). Вони пройшли 
тренінги для вчителів пілотних шкіл, 
навчання у літній школі, були учасниками 
курсів, марафонів, конференцій, семінарів 
тощо. 

Освітнє середовище для наших 
первачків організовуємо таким чином, щоб 
кожна дитина почувала себе у класі затишно 
і безпечно, а кожен клас відображав ту 
спільноту дітей, яка там навчається. 
Експериментальні класи забезпечено 
необхідними дидактичними матеріалами за 
рахунок місцевого бюджету: засобами 
навчання на суму 168,028 грн.; технічним 
обладнанням на суму 29 490,00 грн. 
(багатофункціональний пристрій, кольорові 

принтери, ламінатор); одномісними 
учнівськими меблями на суму 71 052,00 
грн.; м’якими меблями та килимовим 
покриттям (осередок відпочинку дітей) на 
суму 17377,40 грн. Працюємо над 
придбанням інтерактивних дошок.  
 Учителі проектних класів беруть 
активну участь у обговоренні нового 
Державного стандарту та діляться своїм 
досвідом із вчителями області, міста. Ми 
разом з ними є активними учасниками 
заходів, присвячених впровадженню 
Державного стандарту Нової української 
школи, і таким чином ділимося досвідом, 
переймаємо новації колег. Тому і виклики 
для нас – це шлях до розвитку та 
вдосконалення, сходинки до вчителя нової 
генерації – компетентного та конкурентного. 
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уможливить реалізацію інноваційних 
процесів шляхом оновлення освітніх 
програм, зробить систему післядипломної 
освіти гнучкою, дозволить педагогам області 
самостійно обирати курси, їх форми, терміни 
навчань та інше. Отже, ми маємо відповідати 
новому «Закону про освіту», бути 
відкритими, конкурентними, інноваційними. 

– Структура Інституту зазнала змін? 
– Структура доповнилася Центром 

компетентнісно-орієнтованої освіти з метою 
забезпечення реалізації обраної теми та 
відповідно до наказу КЗ СОІППО від 
23.03.2017 № 41-ОД «Про створення Центру 
компетентнісно-орієнтованої освіти Інсти-
туту». Кожна кафедра затвердила науково-
дослідні теми, де в основі кожної – розвиток 
компетентності. При кафедрах Інституту 
сформовано творчі групи за участі 
методистів, вчителів-практиків і науковців, 
визначено функціональні обов’язки педагогів 
щодо вирішення завдань дослідно-
експериментальної роботи. Окрім того, ми 
поєднали багатьох однодумців завдяки 
заключеним договорам про співпрацю 
(загальна кількість – 63, з яких 5 
міжнародних, 22 всеукраїнських, 14 
обласних), а також договори з об’єднаними 
територіальними громадами, окремими 
навчальними закладами.   

– Як виглядала практична складова 
роботи? Розумію, що на підготовчому 
етапі вона не була головною. 

– Відповідно до плану дослідження 
було розроблено комбіновану анкету 
«Особистісно-професійна компетентність 
педагога». На деякі питання анкети 
респонденти давали розгорнуті власні 
відповіді, які дозволили визначити ступінь 
розуміння педагогами змісту понять 
«компетентність» й «особистісно-професійна 

компетентність». Інші ж питання були 
закритими. Проанкетувавши респондентів, 
ми вже мали чітке бачення щодо розуміння 
педагогами основних понять і переважаючих 
складових особистісно-професійної компе-
тентності, умов для її розвитку. У такий 
спосіб ми отримали матеріал для подальшого 
опрацювання.  

– То ж якими будуть наступні кроки 
колективу Інституту щодо науково-
дослідної роботи над темою? 

– Концептуально-діагностичний етап 
передбачає розробку концепції розвитку 
особистісно-професійної компетентності, 
розробку змістовно-технологічного забезпе-
чення моніторингу розвитку особистісно-
професійної компетентності педагога, 
здійснення діагностики рівня розвитку 
особистісно-професійної компетентності 
педагога, а також розробку критеріїв і  
показників вимірювання рівня розвитку 
особистісно-професійної компетентності 
педагога. В результаті буде розроблена 
модель розвитку особистісно-професійної 
компетентності педагога в післядипломній 
педагогічній освіті. 

– Які строки відведені на реалізацію 
цього етапу? 

– Етап триватиме півтора року і 
закінчиться в травні 2019 року. 

– Дякую за розмову, маю надію й на 
подальші зустрічі.  

– Навзаєм. До речі,  ми розмістили звіт 
про проведення першого етапу на сайті, він 
доступний загалу за посиланням http://
www.soippo.edu.ua/index.php/naukova-robota/
naukova-tema-institutu. 

 
Спілкувалася Ганна Панасюра,  

головний редактор журналу  
«Освіта Сумщини» 

_________________________________________________________________________________________
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ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В 

УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

У сучасних умовах глобалізаційних 
процесів, входження України до єдиного 
загальноєвропейського освітнього простору 
та визначення нових пріоритетів сталого 
розвитку, модернізаційних перетворень у 
структурі, змісті національної системи 
освіти збільшується потреба у підвищенні 
адаптивності організації, швидкості її 
реагування на зміни. Ця адаптивність стає 
одним із найважливіших чинників конку-
рентоспроможності навчального закладу як 
соціально-педагогічної системи. Саме тому 
актуальним є пошук шляхів досягнення 
успіху у вирішенні завдань підвищення 
ефективності діяльності керівника навчаль-
ного закладу (загальноосвітнього, дошкіль-
ного, позашкільного, професійно-техніч-
ного, вищого) – своєї і підлеглих, 
забезпечення адаптивності закладу в умовах 
реформування галузі. Використання методів, 
засобів, прийомів тайм-менеджменту може 
бути чинником підвищення ефективності 
управління організацією, навчальним 
закладом, його конкурентоспроможності. 

Питанням розроблення методів тайм-
менеджменту присвячено праці таких 
фахівців з наукового менеджменту та 
наукової організації праці, як А. Гаст, 
П. Друкер, К. Макхем, К. Меллер, 
М. Мескон, Т. Пітерс, Г. Попов, Ф. Тейлор, 
Р. Уотермен та ін. 

Відомі дослідження з тайм-
менеджменту зарубіжних фахівців: К. Бішо-
фа, Л. Зайверта, Й. Кноблауха (Німеччина), 
П. Дойля, С. Кові (США), Б. Санто 
(Угорщина), Д. Коулі (Австралія), 
Р. Кійосакі (Японія). 

Серед сучасних авторів науковців, 
дослідників проблем тайм-менеджменту 
можна відзначити Г. Архангельського, 

Ю. Васильченко, А. Вацьківську, Н. Верні-
кову, А. Гастева, О. Горбачова, О. Колесова, 
Є. Мерзлякову, Н. Мотіну, Л. Скібіцьку, 
А. Халецьку, О. Штепу. 

Метою  статті є опис сутнісної 
характеристики тайм-менеджменту як 
ресурсу підвищення ефективності управлін-
ської діяльності керівника навчального 
закладу. 

Головний фактор прогресу нинішнього 
суспільства лежить у площині науки і 
освіти. За словами В.Кременя, «світ вступив 
в інноваційний тип прогресу. Затребуваною 
в будь-якій галузі суспільства є лише 
інноваційна людина, тобто людина з 
інноваційним типом мислення, інновацій-
ною культурою і здатністю до інноваційного 
типу діяльності. Така людина має бути 
здатною сприймати зміни, творити зміни, 
жити у постійно змінюваному середовищі — 
нові знання, нові ідеї, нові технології, нове 
життя» [5].  

Сучасна освіта повинна готувати 
людину, здатну жити в надзвичайно 
глобалізованому та динамічно змінюваному 
світі, сприймати його мінливість як суттєву 
складову власного способу життя. 
Глобалізація, трансформаційні процеси та 
неперервна інформаційна змінність 
зумовлюють залучення людини до дуже 
складної системи суспільних взаємин, 
вимагають від неї здатності до ухвалення 
нестандартних і швидких рішень.  

Завданням навчального закладу ХХІ 
століття має бути: навчити дитину вчитися й 
мислити, сформувати здатність будувати 
свій життєвий шлях, досягати успіху і не 
«зламатися» через перешкоди, прищепити 
аналітичні, творчі, організаторські, комуні-
каційні   навички,   а  також  базові   життєві  

Управління освітою 
В. Перлик  

_________________________________________________________________________________________
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навички сьогодення (планування, поста-
новки цілей, ухвалення рішень, розв’язання 
конфліктів, роботи у команді, керування 
собою у часі, самооцінки та саморозвитку, 
уміння слухати, проявляти ініціативу і 
креативність), прищепити систему духовних 
цінностей» [10]. Саме тому до керівника 
навчального закладу в умовах комплексного 
реформування освітньої галузі, що 
відбувається, висуваються вимоги щодо 
вирішення відповідних стратегічних цілей і 
завдань, визначених у законодавчих і 
методологічних положеннях про освіту. 
Такий підхід зумовлює науковий пошук 
технологічного інструментарію, який сприяв 
би підвищенню ефективності управлінської 
діяльності керівника навчального закладу. 

В останні роки в умовах 
модернізаційних змін у суспільстві все 
більша кількість менеджерів у будь-якій 
сфері усвідомлюють потребу в упроваджен-
ні принципів, методів і прийомів тайм-
менеджменту (управління часом). Аналіз 
підходів різних науковців щодо понять 
«управління», «менеджмент», «само-
менеджмент» і «тайм-менеджмент» показав 
необхідність встановлення ступеня їх 
взаємозв’язку в межах наукової семантики. 

За енциклопедичним словником, 
менеджмент (від англ. «to manage» – 
«керувати», «очолювати», «завідувати», 
«бути здатним впоратися з чимось, якоюсь 
проблемою») — це одна з головних функцій 
управління, в якій відбувається процес 
цілеспрямованого впливу суб’єкта 
управління (керівника) (СУ) на об’єкт 
управління (ОУ – соціальну систему, що 
функціонує в ринкових умовах), унаслідок 
якого відбувається якісна зміна об’єкта 
управління, підвищується рівень його 
конкурентоспроможності на ринку освітніх 
послуг [2]. Як зазначає В. Маслов, 
професійну організацію систем управління, 
пов’язаних з діяльністю людей у 
конкурентних сферах, підтримання їх 
ефективного функціонування прийнято 
називати менеджментом. Управління є 
більш загальним поняттям, що поширюється 
на всі системи без винятку (соціальні, 
технічні, біологічні тощо). Управління – 
процес цілеспрямованого впливу на 
систему, унаслідок якого досягається 
упорядкованість її структурних компо-
нентів, їх розвиток відповідно до 

поставленої мети [ 8; 9]. 
Поняття «самоменеджмент», на думку 

дослідників, увів у науковий обіг директор 
німецького Інституту раціонального 
використання часу Л. Зайверт. Деякі автори 
при описі проблем і методів 
самоменеджменту використовують терміни 
«аутогенний менеджмент», або 
«самоврядування», «самоуправління». На 
думку О. Штепи, самоменеджмент є 
технологією оптимального самооргані-
зування особистості для досягнення 
значущих для неї цілей [11]. 
Самоменеджмент, як визначає К. Андрю-
щенко, є самостійним управлінням 
працівником своєю професійною діяльністю 
з використанням знань, умінь і навичок, яке 
спрямовано на розвиток власного 
інтелектуального потенціалу, а також 
ефективне його використання на 
задоволення своїх потреб і досягнення 
загальних цілей організації [1].  Ураховуючи 
узагальнення наукових джерел, ми 
дотримуємося думки, що самоменеджмент – 
це наука про самокерування і 
самоорганізацію людини; управління 
власними ресурсами для досягнення 
значущих для неї цілей, тобто вміння їх 
набувати, зберігати, розвивати та 
раціонально використовувати, бути 
успішною і самодостатньою. 

У деяких наукових джерелах можна 
зустріти терміни «самоменеджмент», 
«персональна (особиста) організація праці», 
які часто ототожнюються з поняттям «тайм-
менеджмент». Наприклад, у підручнику 
«Державна служба» самоменеджмент 
визначається як послідовне і цілеспрямоване 
використання методів роботи в 
повсякденній практиці для того, щоб 
оптимально використати свій час [3].   

Необхідність виокремлення управління 
часом, тобто тайм-менеджменту в окрему 
галузь досліджень, була обумовлена 
темпами змін у навколишньому середовищі, 
що постійно зростають, збільшенням 
інформаційних потоків, які має 
опрацьовувати керівник, а також 
підвищенням рівня вимог щодо мобільності 
й організованості менеджерів.   

Отже, тайм-менеджмент склався 
спочатку як практична дисципліна, що 
розроблялася здебільшого консультантами з 
управління та бізнесу, які пропонували  свій  

_________________________________________________________________________________________
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узагальнений досвід менеджерам-практикам 
у формі книг, навчальних курсів, тренінгів, 
відеотренінгів, семінарів. Сьогодні 
дисципліну «Тайм-менеджмент» внесено до 
навчальних програм вищих навчальних 
закладів [7].   

На основі накопиченого багажу знань з 
управління часом учені формують власне 
визначення поняття «тайм-менеджмент». 

Тайм-менеджмент – це набір 
принципів, навичок, інструментів і систем, 
які працюють разом, щоб допомогти 
отримати більше користі від часу з метою 
поліпшення якості життя (С. Уорд). 

Тайм-менеджмент – це технології 
управління часом у реальних ситуаціях 
повсякденного життя, це безліч прикладів, 
прийомів і практичних рекомендацій, які 
роблять пропоновані концепції управління 
часом наочними і такими, що легко 
запам’ятовуються (С. Прентіс). 

Тайм-менеджмент – сукупність 
практик, навичок, інструментів, спільне 
використання яких дасть змогу більш 
ефективно використовувати робочий час, а в 
перспективі   підвищити   якість   життя  
(Г. Архангельський). 

Тайм-менеджмент – це управління 
перерозподілом обсягу роботи, необхідних 
ресурсів та зміни її змісту в заданому часі та 
просторі (В. Усов). 

Тайм-менеджмент – напрям само-
менеджменту, сукупність технологій 
самостійної організації співробітником своєї 
роботи для вирішення значущих для нього 
цілей, першочергову увагу в якій він 
приділяє питанням планування часу [11].   

Тайм-менеджмент – це сукупність 
технологій планування роботи, які людина 
застосовує самостійно для підвищення 
ефективності використання свого робочого 
часу, а також контролю за завданнями, 
кількість яких зростає; це також уміння 
ставити завдання і виконувати їх. Певною 
мірою тайм-менеджмент є стилем життя і 
філософією цінності часу у швидкому 
потоці інформації, у світі, що постійно 
змінюється [4].   

Завдання ефективного використання 
робочого часу завжди є актуальним для 
керівників і працівників освіти, оскільки 
вони управляють не тільки власним часом, й 
робочим часом своїх підлеглих. 
Погоджуючись із підходом О. Штепи до 

тайм-менеджменту як до напряму 
самоменеджменту, доречно представити 
його у вигляді функцій управлінської 
діяльності та самоменеджменту в часі, які 
пропонують автори відповідного розділу 
підручника «Державна служба». 

1. Постановка цілей (аналіз і формування 
особистих цілей). 

2. Планування (розроблення планів і 
альтернативних варіантів своєї 
діяльності). 

3. Ухвалення рішень (для виконання 
майбутніх справ). 

4. Реалізація й організація з розстановкою 
пріоритетів (організація особистого 
трудового процесу з метою реалізації 
поставлених завдань). 

5. Контроль, самоконтроль і контроль 
підсумків (у разі необхідності – 
коригування цілей). 

6. Інформація та комунікація. Навколо цієї 
функції «обертаються» інші функції, 
оскільки комунікація як обмін 
інформацією необхідна на всіх етапах 
процесу самоменеджменту [3].   

Рекомендації, які наводять 
дослідники з питань ефективного тайм-
менеджменту, дуже часто є характерними 
для лайфхаків. У 2011 році цей термін 
з’явився на онлайн-сторінках «Оксфордсь-
кого словника». Вікіпедія визначає лайфгаќ 
(лайфхак) (від англ. life («життя») та hack 
(«злам») як сленґовий термін, що означає 
маленьку хитрість або корисну пораду, яка 
допомагає вирішувати побутові проблеми, 
тим самим заощаджуючи час. Це набір 
методів і прийомів «зламу» навколишнього 
життя для спрощення процесу досягнення 
поставлених цілей за допомогою різних 
корисних порад і хитрих трюків. Українські 
еквіваленти цього слова — «кмітливість», 
«рецепт», «знахідка». Сьогодні лайфхак — 
це не просто спосіб вирішення 
технологічних проблем, це прояв 
кмітливості на побутовому та соціальному 
рівнях, оптимізація життя в усіх його 
проявах. Ознаки лайфхаків: оригінальний, 
нестандартний погляд на проблему; 
економія ресурсів (часу, грошей, сил тощо); 
спрощення різних сфер життя (роботи, 
освіти, стосунків, здоров’я, самовдоско-
налення тощо); легкість застосування; 
користь для великої кількості людей [6].   У 
сучасному    інформаційному    просторі,    у  
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соціальних мережах і на сайтах можна 
знайти та скористатися лайфхаками відомих 
науковців і блогерів. 

Отже, нами розглянуто теоретичні 
аспекти тайм-менеджменту як напряму 
самоменеджменту, можливість застосування 
його технологій на основі системного 
підходу в управлінській діяльності 
керівника навчального закладу. Завдяки 
підтвердженню тези, що в умовах 

модернізаційних змін в освітній галузі 
підвищити ефективність управлінської 
діяльності керівника навчального закладу 
можна шляхом застосування технологій 
тайм-менеджменту щодо визначення 
пріоритетних справ, розроблення алгоритмів 
раціонального планування роботи, викорис-
тання сучасних інтернет-ресурсів з тайм-
менеджменту, ми обґрунтували необхідність 
їх використання. 
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Ю. Логвиненко, Н. Олейнікова  

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ  
МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В 

ОСВІТНЬОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 

 
У практиці людської діяльності значне 

місце займають процеси масового 
обслуговування, які вирішують завдання 
багатократного використання в однакових 
умовах. Такі завдання є типовими для 
багатьох обслуговуючих організацій, у тому 
числі й для системи освіти України. Нові 
завдання щодо підвищення  її якості 
вимагають від освітянського менеджера 
використання напрацьованих протягом 
певного часу прийомів, тестів, обрахункових 
комплексів, управлінських модулів, що 
дають позитивний результат.  

Перед управлінськими структурами 
завжди стояла проблема обґрунтування 
рішень. Як відомо, останнім часом у 
закладах загальної середньої освіти 
надається особлива увага опорним школам, 
де різні послуги освітнього призначення 
набуватимуть характеру масовості. 
Керівнику такого закладу доведеться 
вирішувати завдання щодо забезпечення 
кожного учня увагою з боку педагогічного 
колективу протягом навчального дня. Крім 
того, розумний розподіл наявної навчально-
матеріальної бази потребує знань із теорії 
масового обслуговування. Особливо ця 
проблема загострилася в час змін, коли 
необхідно враховувати конкуренцію з боку 
інших навчальних закладів. Всебічно 
обґрунтоване управлінське рішення зі 
стратегією на майбутнє визначатиме 
розвиток освітнього закладу. До того ж, 
формуються нові ідеологія й практика 
життєдіяльності сучасного суспільства, в 
тому числі і в соціально-педагогічній 
діяльності.  

Відомо немало прикладів, коли заклади 
освіти упорядковували зміни в навчальному 
процесі, особливо це стосується наукових 
відкриттів, і лише з часом ці зміни 

реалізовувалися в житті суспільства. 
Головним завданням соціально-педагогічної 
системи є забезпечення сучасної якості 
освіти на підставі збереження її 
фундаментальності та відповідності 
актуальним і перспективним потребам 
сучасної особистості, суспільства й держави. 
Обґрунтоване ефективне рішення 
управління є тією рушійною силою, яка 
націлена на активізацію людини через 
створення умов для прояву її творчого 
потенціалу, прищеплення уміння критично 
мислити за будь-яких, можливо, 
надскладних умов оточуючої дійсності.  

Метою цього дослідження, в першу 
чергу, є аналіз якості функціонування 
освітньої організації та визначення 
можливих шляхів його покращення. При 
тому поняття «якості функціонування» в 
кожному окремому випадку буде мати 
власний конкретний смисл, який 
обумовлюватиметься кількісними та 
якісними показниками. Наприклад, за 
якісний показник братиметься ймовірність 
обслуговування заявки. У той час, як за 
кількісні показники можна брати величину 
черги на обслуговування, середній час на 
обслуговування, очікування обслуговування, 
час простою обслуговуючих апаратів, 
переконаність, що всі заявки, які надійшли 
до системи обслуговування, будуть 
обслужені. Отже, якість роботи СМО як з 
відмовами, так і з чергами, це ступінь 
задоволення потреби в обслуговуванні [4, с. 203]. 

Математичні методи обґрунтування 
рішень дозволяють здійснити пошук 
оптимальних рішень в управлінні. 
Складниками цього процесу є: пошук 
рішення із можливих альтернатив; 
безпосереднє виконання рішення та його 
контроль; характер і стиль управлінської 
діяльності,   їх   вплив   на   результативність  
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управління; наукові обґрунтування та 
організація управлінської діяльності. Щодо 
математичних методів, то вони складають 
основу всебічного обґрунтування 
управлінських рішень практично в усіх 
галузях народного господарства, у тому 
числі й у закладах освіти. В даній статті 
буде показана значущість математичного 
обґрунтування рішення з використанням 
теорії масового обслуговування. 

Із дослідження операцій як розділу 
математики відомі напрямки пошуку та 
реалізації найдоцільніших управлінських 
рішень. Серед них значне місце посідають 
системи масового обслуговування (СМО). 
Прикладами таких систем можуть бути: 
автоматичні телефонні станції, ремонтні 
майстерні, станції технічного обслуговуван-
ня, квиткові каси для різних видів 
транспортних засобів, довідкові бюро, 
магазини, перукарні та вся система 
обслуговування навчання у закладах освіти. 
Наведені приклади наочно показують, що 
СМО містять обслуговуючу та 
обслуговувану системи разом з правилами, 
які встановлюються обслуговуючою 
організацією. 

Пошук найоптимальніших варіантів 
застосування СМО і є надзвичайно 
важливим завданням для корпоративного 
рівня управління, саме це завдання визначає 
своєчасність і актуальність дослідження. 
Для вирішення такого завдання необхідно 
дослідити СМО з метою визначення 
основних показників ефективності її 
функціонування і на їх підставі 
відпрацювати рекомендації щодо прийняття 
оптимального управлінського рішення.  

Перш ніж розпочати визначення 
необхідних показників ефективності, 
необхідно проаналізувати завдання та 
класифікацію СМО. Найпоширенішими з 
них є системи обслуговування з відмовами і 
чергами. Питання результативного 
застосування СМО турбувало людство з 
давніх-давен. Значна кількість вчених 
присвячувала цій проблемі свої наукові 
праці. Наприклад, у роботах О. Вентцель, 
Г. Гершеліса, Б. Гнеденка, І. Коваленка, 
В. Колеснікова, В. Мазуренка, А. Олексієва, 
В. Супруна та багатьох інших науковців 
розглядалися питання, пов’язані з системами 
масового обслуговування з відмовами та 
чергами. Але багато питань теоретичного та 

практичного характеру потребують 
поглибленого вивчення. 

Кожна СМО призначена для 
обслуговування будь-якого потоку заявок, 
що надходять до СМО у випадкові моменти 
часу. Обслуговування заявок здійснюється 
також у випадковий термін, після чого канал 
обслуговування звільняється і готовий до 
приймання чергової заявки. Випадковість 
терміну надходження заявок може привести 
до накопичення зайвих заявок, і вони 
формуватимуть чергу або покинуть СМО. В 
інші моменти часу СМО може бути 
недовантаженою, тобто вона буде 
простоювати або буде працювати не на 
повну потужність [1; 2; 8]. 

У якості характеристик, на думку 
вчених [2; 3; 5; 6], ефективність 
обслуговування, в залежності від умов 
завдань і мети дослідження, може братися 
довільними величинами і функціями, 
наприклад:  
– середня кількість заявок, яку може 

обслужити СМО за одиницю часу; 
– середній відсоток заявок, що отримають 

відмову і залишають СМО не 
обслуженими; 

– величина ймовірності; вона показує, що 
заявка, яка надійшла до СМО, буде 
негайно обслуговуватися; 

– середній час очікування в черзі; 
– середня кількість заявок, що перебувають 

у черзі; 
– середній прибуток, що приносить СМО в 

одиницю часу та ін. 
За останні роки впровадження теорії 

масового обслуговування в різних галузях 
господарювання поширюється і все більше 
виходить за межі завдань, пов’язаних з 
організацією обслуговування в прямому 
розумінні [6]. Як своєрідні СМО вони 
можуть розглядатися у вигляді: системи 
збирання інформації та опрацювання її за 
рівнем призначення; автоматизованих 
виробничих ліній, потокових ліній; 
транспортних систем і систем 
протиповітряної оборони та ін. Близькими 
до завдань теорії масового обслуговування є 
завдання з аналізу надійності технічних 
пристроїв та ІКТ‑технологій [2]. 

Математичний аналіз роботи СМО, на 
думку багатьох вчених [1; 2; 3; 4; 5; 7], 
спрощується,  коли  випадковий  процес, що  
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проходить у системі, є марківський. Тоді, 
відповідно, і опис роботи СМО спрощується 
і може здійснюватися за допомогою 
диференціальних рівнянь і дозволяє 
зобразити процес дослідження та показати 
основні характеристики ефективності 
обслуговування через параметри СМО і потік 
заявок. 

Аналіз джерел інформації свідчить: для 
того, аби процес, який протікає в СМО був 
марківський, необхідно дотримуватися 
умови, щоб потік подій, що переводить 
систему із стану в стан, був пуасонівським. 
Такий потік називають найпростішим, і його 
характеристиками є стаціонарність, 
ординарність і відсутність післядії.  

Необхідно зазначити, що апарат 
«марківської» теорії масового обслугову-
вання може бути доречним і в тих випадках, 
коли процес, що відбувається в СМО, 
відрізняється від марківського. Для таких 
випадків характеристики функціонування 
СМО визначаються приблизно. Підкрес-
люємо, що чим складніша СМО, чим більше 
в ній каналів обслуговування, тим точнішими 
будуть приблизні формули, які отримані за 
допомогою марківської теорії. Висновки, що 
будуть одержані в результаті дослідження, 
матимуть певну направленість їх використан-
ня, і саме вони складатимуть основу 
прийняття управлінського рішення. Для цієї 
сфери діяльності не обов’язково мати високу 
точність характеристик функціонування 
СМО. Отже, всі спрощення не викличуть 
грубих помилок у прийнятті управлінських 
рішень менеджерами всіх рівнів управління, 
тобто, що дуже важливо, кожне спрощення 
не буде визначальним власне для процесу 
обслуговування. 

Розглянувши завдання ТМО, можна 
перейти до класифікацій СМО та визначення 
їх основних характеристик. 

Процес функціонування СМО характери-
зується узагальненими визначеннями: 
– існує обслуговуюча система (магазин, 

каса, СТО, навчальний об’єкт, навчальна 
послуга з набуття певної системи знань 
або умінь та ін.); 

– в обслуговуючу систему надходять 
заявки, які обслуговуються в ній, і потім 
залишають її; 

– метою будь-якої обслуговуючої системи є 
своєчасне і якісне виконання запитів на 
обслуговування заявок (вимог). 

Під системою масового обслуговування 
розуміється сукупність обслуговуючої та 
обслуговуваної систем разом із правилами, 
встановленими організацією обслуговування 
[4; 7; 8]. У цьому визначається пріоритет 
структурного підрозділу закладу освіти. Тож, 
на підставі цього висновку, можна 
сформулювати вимоги щодо математичного 
опису як обслуговуючої системи, так і 
системи, що одержує обслуговування. 
Основним параметром системи обслугову-
вання є потік заявок (найпростіший або 
пуасонівський). За визначення цього потоку 
приймають імовірність того, що за час від 
нуля до t в систему обслуговування надійде 
рівно k заявок. Якщо потік заявок 
найпростіший, то величина ймовірності 
визначиться залежністю [2; 3]:  

 
 
 
 

де k – число заявок, що надійшли до 
системи обслуговування за час t; 

λ – параметр потоку заявок, з фізичної 
точки зору дорівнює математичному 
сподіванню числа заявок, що надійшли в 
СМО на обслуговування за одиницю часу, 
тобто М[k]= λ. Інколи цю величину (λ) 
називають інтенсивністю вхідного потоку. 

Що стосується часу обслуговування 
заявок, які надійшли до СМО, то їх 
математичний опис зводиться до закону 
розподілення: 

F(t) = P(T<t),  

де t≥0, який визначає ймовірність того, 
що час обслуговування заявки буде меншим 
наперед заданого значення t.  

Із практичного використання СМО 
відомо, що закон розподілу дає адекватні 
результати, якщо він буде мати вигляд: 

F(t) = 1- , 

де параметр = , а = М[T] 
середньо очікуваний час обслуговування 
однієї заявки одним засобом. 

Кожній СМО властива певна 
організація, у відповідності з якою 
визначається характер завдань масового 
обслуговування. Однією з головних ознак, 
які дозволяють розподілити СМО на типи, є  
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поведінка заявки, що надійшла до системи на 
обслуговування. Розрізняють два типи СМО: 
з відмовами і з чергами. 

1. Система обслуговування з 
відмовами 

У таких системах заявка, що надійшла на 
обслуговування у той момент, коли всі 

засоби обслуговування зайняті, не може 
чекати обслуговування, тобто отримує 
відмову. Заявка залишає систему 
обслуговування і в подальшому процесі 
обслуговування участі не бере. Схематично 
СМО з відмовами показана на рис.1. 

 

2. Система обслуговування з чергою 
(з очікуванням) 

Система обслуговування з чергою 
розподіляється на системи з необмеженою 
чергою та системи з обмеженою чергою. 

У системах з необмеженою чергою 
заявка, що надійшла до системи 
обслуговування в той момент, коли всі 
канали зайняті, стає в чергу, незалежно від 
того, скільки заявок вже чекає на 
обслуговування. У процесі просування 
черги заявка приймається на обслуговування 
і залишає систему лише тоді, коли її 
повністю буде обслужено. 

Системам із обмеженою чергою на 
перебування заявки в черзі, накладається 
умова, наприклад, є обмеження в часі 

перебування заявки в системі 
обслуговування. Якщо сумарний час 
перебування заявки, який складається з часу 
очікування на обслуговування і часу 
обслуговування, перевершить певну 
фіксовану величину, то заявка залишає 
обслуговуючу систему, незалежно від того, 
розпочато її обслуговування чи ні. 

Іншою умовою, наприклад, є 
обмеження за кількістю місць у черзі. 
Заявка, що надійшла в систему на 
обслуговування, залишає її не обслуженою, 
коли в черзі вже є певна фіксована кількість 
заявок, які надійшли на обслуговування. 
Схема системи масового обслуговування з 
чергою показана на рис.2. 

Рис.1. Схема роботи СМО з відмовами 

Рис.2. Схема роботи СМО з чергами 
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Із аналізу джерел інформації було 
встановлено, що процеси, які протікають в 
системах масового обслуговування, харак-
теризуються відповідними вхідними 
даними. До основних параметрів належать: 
1. Характер вхідного потоку заявок 

(інтенсивність потоку заявок – λ ). 
2. Число каналів (засобів), необхідних для 

обслуговування заявок – n. 
3. Характер розподілу часу обслуговування 

однієї заявки (інтенсивність звільнення 

каналу – ). 
На практиці ці вихідні дані визначають, 

виходячи з конкретних обставин, і, в 
залежності від них, розглядається система 
масового обслуговування того типу та ті 
показники ефективності її функціонування, 
які найбільш реально описують даний 
процес обслуговування. 

Проведений нами аналіз функціо-
нування систем масового обслуговування 
уможливлює деякі висновки. 

1. Системи масового обслуговування як 
одноканальні, так і багатоканальні, 
наповнюють якістю життєві потреби 
кожного громадянина України. Звідси 
постає завдання, з одного боку, повне і 
якісне задоволення в освітніх послугах 
кожного громадянина як споживача, з 
іншого – отримання конкуренто-
спроможного, високоосвіченого людського 
потенціалу для держави за рахунок 
оптимального використовування освітніх 
можливостей на підставі обґрунтувань 
ТМО. 

2. У залежності від типу надання послуг 
розрізняють два види систем масового 
обслуговування, а саме: СМО з відмовами і 
СМО з чергами. 

3. СМО з відмовами та чергами 
знаходять широке застосування в 
організації роботи освітніх закладів різних 
рівнів і розподіляються на одноканальні та 

багатоканальні (n 2). 
4. Основними характеристиками для 

обох видів СМО є: 
– середня кількість заявок, яку може 

обслужити СМО за одиницю часу; 
– середній відсоток заявок, що 

отримують відмову і залишають СМО 

не обслуженими; 
– імовірність того, що заявка, яка 

надійшла до СМО, негайно буде 
обслуговуватися; 

– середній час очікування в черзі; 
– середня кількість заявок, що 

знаходиться в черзі. 
5. Основними вхідними параметрами, 

за якими здійснюється оцінювання СМО, є: 
– характер вхідного потоку заявок 

(інтенсивність потоку заявок – λ ); 
– кількість каналів n (багатоканальна 

СМО при n≥2); 
– характер розподілу часу 

обслуговування однієї заявки 
(інтенсивність звільнення каналу – μ ). 

Необхідно відзначити, що процеси 
масового обслуговування досліджуються за 
двома напрямками: перший – аналітичний, 
а другий – метод статистичних випробувань 
(метод Монте-Карло). Кожний із 
перерахованих методів має свої особливості 
і галузь застосування.  

Нові вимоги, що стоять перед системою 
освіти, вимагають від освітніх менеджерів 
нових підходів у вирішенні завдань 
стратегічного розвитку підпорядкованих 
закладів освіти. Головною метою цих 
завдань є підготовка української молоді в 
дусі конкурентності, професійності, 
критичності у виборі успішного 
майбутнього власної діяльності. Прийшли 
нові часи – часи активного пошуку 
реальних змін, орієнтованих на дійсно вищу 
якість освітніх послуг. На наш погляд, 
необхідно впроваджувати в освітній 
менеджмент математичне обґрунтування 
управлінських рішень, адже уже не на часі 
прийняття рішень із опорою на відчуття їх 
правильності. Освітній менеджмент має 
перейти до надійного обґрунтування 
кожного рішення на підставі залучення 
математичного апарату – дослідження 
операцій. 

Подальші дослідження будуть 
спрямовані на пошук і розробку 
математичного апарату ТМО для 
обґрунтування управлінських рішень 
керівника з метою забезпечення 
стратегічного розвитку закладу освіти. 
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С. Пархоменко 

ВИКОРИСТАННЯ СКРАЙБ-ПРЕЗЕНТАЦІЙ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

В умовах модернізації системи освіти 
перед викладачем стоїть завдання перегляду 
не тільки змісту освіти, а й зміни форм 
навчання матеріалу, впровадження 
інтерактивних методів в освітній процес. 
Структура інтерактивних освітніх стратегій 
– це конкретне втілення узагальнених 
принципів нових педагогічних парадигм, 
суть яких полягає в тому, що головний 
агент в освіті – учень. Завдання сучасної 
школи в рамках компетентнісного підходу – 
розвиток в учнів навичок відкриття 
власного знання та формування власних 
компетенцій. А для того, щоб успішно 
вирішувати такі завдання, вчителі повинні 
самі освоїти роль інтерактора. У рамках 
компетентнісного підходу акцент 
переміщується на вміння вчитися і на 
самостійне освоєння матеріалу. Змен-

шується важливість засвоєння фактів, 
поступаючись місцем оволодінням уміння 
пошуку та інтерпретації інформації, 
перетворення її на нові знання. 

Однією із  тенденцій сучасного 
суспільства є інформатизація. У зв’язку із 
розвитком мережі Internet інформаційні 
ресурси тепер стають доступними 
підростаючому поколінню без спеціального 
посередництва педагогів і батьків. У 
результаті знижується сама цінність знання,  
підвищується цінність вміння 
розпоряджатися інформацією: добувати, 
оцінювати, переробляти. Очевидною також 
стає тенденція загальної технологізації. 
Сучасна людина освоює навколишній 
простір за допомогою численних технічних 
пристроїв. Діти набагато швидше за 
дорослих освоюють різні технічні досягнення.  
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Колосальні темпи технологічного розвитку 
ставлять нові пріоритети і перед системою 
освіти: формування у людини готовності до 
життя в постійно мінливому середовищі, 
вміння прогнозувати, гнучко переходити на 
нові види діяльності, діяти в ситуаціях 
невизначеності. Виникає потреба не стільки 
в людині, яка  знає, скільки в особистості, 
що володіє належним світоглядом і 
моральною свідомістю, здатна до креативної 
дії. 

Інформатизація суспільства й освіти, 
розвиток нових інформаційних технологій – 
об’єктивний і закономірний процес. Знання 
обчислювальної техніки, без якої не 
обходиться жодне сучасне підприємство, 
жодна галузь знання і життя, дозволяє 
людині впевнено почуватися в будь-яких 
життєвих ситуаціях. Поняття «нова 
грамотність» включає в себе, крім усього 
іншого, і вміння орієнтуватися в 
різноманітних інформаційних потоках, 
самостійно створювати мультимедійні 
об’єкти для мережі Інтернет. Об’єднання в 
комп’ютері текстової, графічної, аудіо-
відеоінформації, анімації різко підвищує 
якість учбової інформації, що пропонується 
школярам, підвищує успішність їхнього 
навчання. 

Сучасна школа повинна розвинути 
творчий потенціал кожного учня, тобто 
здійснювати особистісний підхід у процесі 
навчання: навчити учня вчитися, навчити 
працювати з інформацією. І вчителі, і учні 
повинні оволодіти інформаційними і 
телекомунікаційними технологіями. Необ-
хідно перебудовувати традиційний урок, 
орієнтуючись на вимоги сучасного 
суспільства і людини.  

Сьогодні вчитель уже не є для учнів 
«джерелом знань». Будь-яку інформацію 
вони можуть тепер знайти за допомогою 
мережі Internet.Тому сьогодні в традиційну 
схему «вчитель – учень – підручник» 
вводиться нова ланка – комп’ютер, а в 
шкільну свідомість – комп’ютерне вчення. 
Звісно, комп’ютер не замінює вчителя, а є 
лише засобом здійснення педагогічної 
діяльності, його помічником. І при цьому 
якість і ступінь засвоєння навчального 
матеріалу, а також вплив на активізацію 
пізнавальної діяльності, як засвідчує 

практика, істотно зростає. 
Застосування технічних засобів 

навчання та виховання підростаючого 
покоління – одна з характерних рис 
сучасного розвитку школи і педагогіки. 
Використовуючи інформаційні, мульти-
медійні продукти, вчитель може легко 
перейти від ролі інформатора до ролі 
вчителя-координатора, організатора пізнава-
льної діяльності учнів; розвивати 
інформаційні компетенції учасників 
освітнього процесу; здійснювати діяльніс-
ний підхід. 

Кожен учитель веде боротьбу за якість 
знань своїх учнів, тому постійно шукає нові 
методи, прийоми, педагогічні технології, які 
б підвищували ефективність освітнього 
процесу, але  при цьому не перевантажували 
учнів емоційно та фізично. Технічні засоби 
необхідні для того, щоб зменшити 
стомлюваність учнів. Вони дають 
можливість «образно» викласти матеріал, 
який легко сприймається і добре 
запам’ятовується.Уроки з використанням 
презентацій, фліпчартів для інтерактивної 
дошки, інтерактивних тестів і кросвордів 
створюють умови для підвищення мотивації 
навчання, розвивають пізнавальний інтерес, 
активізують навчальну діяльність, сприяють 
емоційному та духовному розвитку учня. На 
своїх уроках я застосовую скрайб-
презентації. 

Що таке «скрайбінг» і комп’ютерні 
скрайб-презентації? Скрайбінг – інтерактив-
на презентація (від англійського слова 
«toscribe» – робити ескізи, малюнки), 
винайдена художником Е. Парком для 
британської організації, що займається 
популяризацією наукових знань – RSA. 
Розвиток цього способу ведення презентацій 
пов’язують з американськими дизайнер-
ськими компаніями, які використовували у 
своїх виступах спрощені ілюстрації та схеми 
замість довгих багатослівних описів 
діяльності компанії або будь-якого її 
продукту чи пропозиції. Можливості 
інтерактивної презентації дозволяють 
керувати увагою клієнта, створюючи 
видимість того, що він самостійно визначає 
інформаційні потоки, бере участь у самому 
процесі створення презентації. Тому 
скрайбінг набуває такої широкої популярності 
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в наш час не лише для навчання, а і для 
ведення бізнесу. Він дозволяє створювати 
ілюстрацію по ходу розповіді, має ефект  
паралельного слідування, а також фіксує 
ключові моменти графічно.  

Підготувавши скрайб-презентацію, ви 
запускаєте її паралельно до вашого виступу і 
«живі», анімовані ілюстрації та елементи 
доповнюють вашу  доповідь. Це зачаровує 
вашого глядача, залучаючи його до самого 
процесу створення презентації. Скрайб-
презентація – це анімованій ролик, новітня 
техніка презентації. Протягом виступу 
доповідача слайд не є статичним, як в інших 
формах презентацій. На ньому поступово 
з’являються персонажі, тексти, малюнки, що 
яскраво ілюструють ключові поняття тексту. 
Скрайбінг – це новий унікальний спосіб 
привернути увагу, завоювати аудиторію, 
забезпечити її додатковою інформацією та 
посилити ключові моменти презентації. 
Успіх і ефективність скрайбінгу пояс-
нюється тим, що людський мозок, схильний 
малювати картинки, мислити образами, а 
мова малюнка – є універсальною. Як відомо, 
людина може відтворити 10 % інформації, 
яку вона почула, 35 % інформації, яку 
побачила, і 65 % інформації при взаємодії 
почутого і побаченого. Тому та інформація, 
яку учень почув, побачив і пропустив крізь 
себе під час обговорення, запам’ятовується 
надовго. 

Знайомство учнів зі скрайбінгом 
відбувається в декілька етапів. На першому 
етапі використовуються вчительські 
презентації, інформаційні проекти, які 
розробляються і створюються для 
викладення змісту навчального  матеріалу. 
При роботі з ними учням надається лише 
пасивна роль отримувача інформації. На 
другому етапі до презентацій додаються 
завдання, виконати які школярі можуть 
лише завдяки скрайб-презентації. На 
третьому етапі впроваджується застосування 
учнівських презентацій, дослідницьких 
проектів. Саме цей етап передбачає активну 
роль учня.  Найефективнішими з огляду на 
розвиток навичок мислення, пізнавальної 
діяльності та навичок до самостійної 
дослідницької діяльності є засоби, які 
проектуються та розробляються самими 
учнями. Необхідно відзначити високий 

рівень мотивації школярів до навчання у 
випадках, коли їм надається можливість за 
допомогою інформаційних технологій 
представляти результати цікавого для них 
навчального проекту, виконаного під 
керівництвом вчителя. За кількістю учнів, 
які планують, проектують, розробляють, 
демонструють презентації, можна 
виокремити презентації: індивідуальні 
(розробляються і створюються одним 
учнем), групові (розробляються і 
створюються малою групою учнів), 
класні  (можуть бути підготовлені всім 
класом).  

Створення скрайб-презентацій дозволяє 
розвивати критичне та креативне мислення, 
навчає працювати в групі чи парі. Учні 
обирають тему, розробляють сценарій, 
підбирають необхідний додатковий матеріал 
(інформацію та малюнки, фото), а вже потім 
створюють саму скрайб-презентацію. Вони 
вчаться планувати свою роботу, раціонально 
її виконувати, критично співвідносити 
початковий план роботи з реальним 
процесом її виконання, що потім допомагає 
їм на уроках. Усі перераховані вище уміння 
та навички впливають на ефективність і 
якість навчання. Активна робота з 
комп’ютером формує в учнів більш високий 
рівень самоосвітніх навичок і вмінь, аналізу 
та структурування отриманої інформації. 
Нові засоби навчання дозволяють органічно 
поєднувати інформаційно-комунікативні, 
особистісно - орієнтовані технології з мето-
дами творчої та пошукової діяльності. 

Сервіси скрайбінгу, які ми з учнями 
встигли оцінити; – це PowToon, Wideo, 
Moovly, VideoScribe. Всі сервіси англомовні, 
проте оволодіти ними може будь-яка людина. 
Надаються безкоштовні відеоролики по 
створенню скрайбінгу.  Всі, хто навчився 
працювати з PowerPoint, легко працюватиме і 
з цими сервісами, адже системи роботи 
подібні. Є робоче поле, на яке наносяться  
необхідні матеріали та інформація, панель 
слайдів. Усі сервіси мають чудові шаблони, 
готову бібліотеку образів і персонажів. Вони 
надають можливість додавати свої малюнки 
та фото, обирати музику, записувати свій 
голос, загружати готовий продукт на YouTube 
або свій ПК. Скрайбер – це людина, яка 
створює скрайб-презентацію. Він сам вирішує,  
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протягом якого часу малюнок, текст чи 
персонаж будуть на екрані. Для цього існує 
шкала часу на кожному із сервісів.  

Використовувати скрайб-презентації 
можна на уроках різних типів: засвоєння 
нових знань, комбінованих, узагальнення 
та систематизації знань. Також 
пропонуються в якості домашніх завдань, 
«мозкового штурму», рефлексії, для 
створення групових чи індивідуальних 
проектів.  

Розробка скрайб-презентацій групами 
учнів має всі переваги коллаборативного 
навчання. У цьому випадку рушійною 
силою, що впливає на навчальний процес, а 
в нашому випадку на створення 
презентації, стає почуття колективізму та 
колективної відповідальності. Співро-
бітництво у навчанні вирішує такі 
завдання: 
– ідеї учня більше  враховуються і, як 

наслідок, мають більше шансів бути 
представленими у презентації, коли він 
вміє встановлювати соціальні контакти з 
іншими членами колективу; 

– від уміння спілкуватися з іншими 
членами колективу залежить і вміння 
учнів грамотно і логічно висловлю-
ватись, стисло і лаконічно записувати 
свої думки; 

– у процесі соціальних контактів між 
учнями створюється навчальне 
співтовариство однодумців, які воло-
діють певними знаннями і готових 
отримувати нові знання в процесі 
спілкування один з одним, спільної 
пізнавальної діяльності. 

Створення презентації – це спільне 
(поділене, розподілене) розслідування, в 
результаті якого учні працюють разом, 

колективно конструюючи, продукуючи 
нові знання, а не відкриваючи об’єктивні 
реалії, споживаючи знання. У такому 
випадку вчитель повинен створити 
сприятливе середовище спілкування, 
необхідний психологічний клімат.  

Робота будується за таким планом: 
– спілкування учасників групи; їхнє 

завдання – обговорити один з одним 
стратегію пошуку та презентації цього 
матеріалу, обмінятися набутою 
інформацією;  

– пошук і аналіз інформації; на цьому 
етапі учні працюють індивідуально, 
збираючи та аналізуючи інформацію;  

– тренування; після збору та первинного 
аналізу інформації група знову працює 
разом; учні представляють зібрану 
інформацію один одному, підсумо-
вують результати роботи; 

– сценарій; учні розробляють остаточний 
варіант сценарію презентації; 

– створення скрайб-презентації; 
– представлення результатів своєї роботи 

однокласникам;  
– аналіз роботи; після завершення обміну 

презентаціями й обговорення всіх 
питань, які не були представлені в 
презентаціях, учні переходять до 
обговорення й оцінки роботи групи.  
Отже, мультимедіа є виключно 

корисною та плідною навчальною 
технологією, завдяки притаманній їй 
інтерактивності, гнучкості й інтеграції 
різноманітних типів мультимедійної 
навчальної інформації, а також завдяки 
можливості врахування індивідуальних 
особливостей учнів і сприяння підвищенню 
їхньої мотивації.  

_________________________________________________________________________________________

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ І ПРОФЕСІЙНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СПІВПРАЦІ 

О. Литовченко, М. Лапоног 

Перші кроки ста місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги розпочалися з липня 2015 року. 
Одним із основних принципів, покладених у 
роботу всієї системи, є принцип антро-

пологічний. Безумовно, упровадження 
інноваційних технологій в управлінні та 
наданні послуг мають досить важливе 
значення, але все ж таки воно повинно бути 
підпорядковане   людиноцентризму.  Профе- 
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сіоналізм, уміння вирішити проблему на 
досудовому етапі стали визначальними 
рисами роботи кожного фахівця 
Охтирського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
(далі – Охтирський МЦ з надання БВПД). 

Юристи центру переконані, що 
ефективною буде робота тоді, коли 
працівники націлені не тільки на надання 
послуг клієнтам, які самі прийшли до 
установи, а на  пропаганду системи надання 
безоплатної правової допомоги. Надзви-
чайно важливо знайти спільний знаменник у 
спілкуванні з представниками органів 
місцевого самоврядування  державної влади, 
громадськими активістами, відділами освіти 
тощо. Тому в досить щільному графіку 
роботи Охтирського МЦ з надання БВПД 
відбувається пошук та напрацювання 
конкретних механізмів покращення 
забезпечення доступу вразливих верств 
населення до якісної безоплатної вторинної 
правової допомоги; формування ефектив-
ного алгоритму взаємодії профільних 
громадських організацій, державних установ 
і Охтирського центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, а також 
ведеться активне правопросвітництво. 

Сучасний стан розвитку суспільства, 
складний характер політичної та соціально – 
економічної ситуації в державі вимагають 
визначити правову освіту та виховання як 
пріоритетні напрямки в освіті.  

Налагодження співпраці Охтирським 
МЦ з надання БВПД з закладом 
позашкільної та закладами загальної 
середньої освіти міста сприяє розширенню 
правових знань, дослідницьких навичок 
вихованців, учнів старших класів, 
формуванню їх високої відповідальності 
перед суспільством і державою, виховання у 
дусі дотримання права. 

Здобуття учнівською молоддю правових 
знань на практиці та розуміння обов’язків 
розширює можливості їх самореалізації. 
Правові практичні знання зміцнюють 
життєву позицію, розвивають свідомість 
учнів і вихованців, удосконалюють їхню 
поведінку у соціальному оточенні, 
загострюють почуття непримиренності до 
негативних явищ. Розвиток правової та 
професійної компетентності вихованців 
покладено в основу спільних заходів 

фахівців Охтирського МЦ з надання БВПД, 
педагогів Охтирського міського центру 
позашкільної освіти й Охтирської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 3. 

Пріоритетним напрямком співпраці є 
правоосвітня та правовиховна  робота з 
педагогами та вихованцями, залучення дітей 
та учнівської молоді до науково-
дослідницької діяльності у галузі права.  

Установи співпрацюють з 2015 року, 
узагальнили значний методичний матеріал з 
питань організації пошуково-дослідницької, 
правоосвітницької, правовиховної роботи з 
учнівською молоддю міста, вихованцями 
гуртків позашкільного центру, у тому числі і 
через таку методичну технологію, як 
проектна діяльність. 

У Охтирській загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів № 3 вже більше 26 років 
здійснюється профільне навчання учнів 10-
11 класів. У закладі створена гнучка система 
допрофільної та профільної правової освіти, 
що відповідає потребам часу, учнів, батьків і 
суспільства в цілому. Правильність обраного 
курсу підкріплюється кількістю випуск-
ників, що стають студентами ВНЗ за 
правовими спеціальностями. Важливим 
елементом у цій роботі є організація 
співпраці з Охтирським міським центром 
позашкільної освіти учнівської молоді та 
Охтирським МЦ з надання БВПД. 

На базі закладу 4 роки працюють 
наукові гуртки «Правознавство». Під час 
занять вихованці поглиблено вивчають 
правознавство, завдяки чому забезпечується 
всебічна підготовка учнів до науково-
дослідницької діяльності у відповідній 
галузі. З 2017-2018 навчального року 
функціонує гурток «Світ юридичних 
професій», де учні 7-11 класів знайомляться 
з юридичною наукою та професією, її 
специфікою та проблематикою, з діяльністю 
правоохоронних і судових органів Охтирки 
та Охтирського району.  

Вихованці центру позашкільної освіти 
працюють з професійними юристами, 
суддями, адвокатами, консультантами, 
присутні під час прийомів громадян тощо. 
Результатом цієї роботи є наукові 
дослідження, поповнення методичного 
банку заходів, здобуття учнями практичних 
знаннь щодо класифікатора юридичних 
професій. 
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Реалізовано три спільні проекти: 
«Закон – понад усе», «Правова орбіта», 
«Розуміємо свої права». Вони сприяли 
становленню активної позиції учнів щодо 
реалізації прав і свобод людини, формуван-
ню мотивації та вмінь, необхідних для 
відповідальної частини молоді в 
громадському житті, створили умови для 
набуття учнями досвіду громадської дії, 
демократичної поведінки та конструктивної 
взаємодії. У рамках цих проектів 
учасниками – педагогами та вихованцями – 
проводилася широка пропагандистська 
робота щодо діяльності Охтирського МЦ з 
надання БВПД та послуг, через вуличне 
інформування, завдяки участі у брифінгах, 
нарадах, семінарах.  

У рамках проекту «ЗАКОН – ПОНАД 
УСЕ» учням правових класів  Охтирської 
ЗОШ І-ІІІ ст. №3 та вихованцям ОМЦПО 
надана можливість зустрічатися та 
працювати з фахівцями Охтирського МЦ з 
надання БВПД, отримувати консультації та 
рекомендації під час написання науково-
дослідницьких робіт учнями-членами Малої 
академії наук України. Відвідуючи центр 
протягом року, правознавці та інші гуртківці 
наукового товариства «Наукова зміна» мали 
можливість більш детально ознайомитися з 
видами послуг, що надають фахівці 
установи, категоріями громадян, які мають 
право на вторинну допомогу, проводили 
вуличне інформування про діяльність 
Охтирського МЦ з надання БВПД у 
навчальних закладах та на вулицях міста, 
анкетування, брали участь в «круглих 
столах», брифінгах, спільних заходах під час 
тижнів права. 

Також важливою формою діяльності є 
робота у конференціях. Юні науковці взяли 
участь у правопросвітницькій конференції, 
під час якої разом з директором 
Охтирського МЦ з надання  БВПД Т. Козир 
і провідним спеціалістом центру М. Лапоног 
обговорили права людини, проаналізували 
етапи їх еволюції, міжнародні документи, 
що регулюють і захищають права людини та 
дитини.  

Вуличне інформування стало однією з 
дієвих форм практичної дослідницької 
роботи. Тому, у рамках проекту «Закон – 
понад усе» вихованці гуртків «Історичне 
краєзнавство», «Правознавство» та «Юні 

екскурсоводи» провели анкетування жителів 
міста Охтирки щодо обізнаності про 
систему правової допомоги та де її можна 
отримати. Опитування відбувалося шляхом 
заповнення паперових анкет. Результати 
були такими: всього в анкетуванні взяли 
участь 44 респонденти, з них 27 жінок і 17 
чоловіків віком від 18 до 60 років. Це були 
студенти, працюючі жителі міста, 
пенсіонери, безробітні. З’ясовано, що 68 % 
громадян знають про систему безоплатної 
правової допомоги та про Охтирський МЦ з 
надання БВПД, а 16 % зверталися за 
правовою допомогою до центру. Паралельно 
з анкетуванням діти інформували жителів 
міста про центр правової допомоги та про 
види послуг, що надають фахівці установи. 

Участь у такого типу заходах сприяє 
розвитку в учнів пізнавальних і творчих 
навичок та умінь, виховує повагу до права 
та Закону, формує потреби у творчій 
самореалізації та духовному самовдоско-
наленні. 

Популярною формою роботи в рамках 
проекту стали перегляди фільмів і 
мультфільмів з правознавчої тематики. 
Вихованці наукових гуртків з М. Лапоног 
долучилися до Мандрівного фестивалю 
документального кіно про права людини. 
Наприклад, у фільмі «Альфредо» йшлося 
про право вибору майбутньої професії, про 
шлях до своєї мети. Після перегляду фільму 
пройшло обговорення з вихованцями його 
змісту, де акцентувалася увага на 
формуванні у дітей уявлення про зміст і 
значення праці людей різних професій.  

Також прикладом успішної взаємодії 
між Охтирським МЦ з надання БВПД та 
Охтирським МЦПО – МАН став 
короткотривалий проект «Правова орбіта», 
що реалізовувався у рамках літнього 
профільного оздоровчого табору 
дослідницько-експериментального напряму 
«Юні науковці» в червні 2017 року (табір 
щороку функціонує на базі Охтирської ЗОШ 
І-ІІІ ст.№3).  

У рамках заходів проекту для 
вихованців Малої академії наук проводилася 
екскурсія до Охтирського МЦ з надання 
БВПД з метою ознайомлення порядку 
надання консультування громадян і 
процедури створення молодіжної 
організації. 

_________________________________________________________________________________________
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До Дня захисту дітей було  організовано 
правовий квест, під час якого діти 
ознайомилися з роботою Охтирського 
відділу поліції. Головного управління 
Національної поліції у Сумській області, 
Охтирської місцевої прокуратури, відвідали 
Охтирський міськрайонний відділ з питань 
пробації, Охтирську міську раду, де 
ознайомилися з роботою юридичного 
відділу, відділу з питань взаємодії з 
правоохоронними органами та надзвичайних 
ситуацій, організаційно-кадрової роботи. 
Фахівцем Охтирського МЦ з надання БВПД 
проведено лекторій «Види інформації та 
порядок подання запиту на інформацію». У 
рамках проекту було організовано участь 
юних науковців у відкритому судовому 
засіданні. Такий візит до суду став корисним 
і пізнавальним, адже отримані знання 
вихованці втілили під час підсумкового 
творчого судового засідання «Час суду». 

Вихованці ОМЦПО – МАН у рольовій 
грі розв’язували правову ситуацію -  
суспільно-небезпечного діяння, що підпадає 
під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 
185 КК України (крадіжка), та провели 
«постановочне» судове засідання з 
розподілом ролей учасників процесу: суддя, 
прокурор, обвинувачувана, адвокат, 
потерпіла, експерт, судовий розпорядник, 
секретар, конвой.  

15 вересня 2017 року стартував спільний 
короткотривалий проект між Охтирським 
МЦ з надання БВПД та відділом освіти 
Охтирської міської ради, у якому узяли 
участь і учні Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 
та вихованці Охтирського МЦПО-МАН.  

Проект реалізовувався з метою 
ознайомлення учнів загальноосвітніх 
закладів, вихованців ОМЦПО - МАН з 
основними документами, що регулюють 
права людини і громадянина; формування 
знань про права людини та дитини, 
сприяння становленню активної позиції 
щодо взаємозв’язку конституційних прав та 
обов’язків, уміння здійснювати їх, 
поглибити знання про «етапи розвитку прав 
людини», «організації, що захищають права 
дітей», виховання правової поведінки та 
вміння надавати юридичну оцінку 
різноманітним ситуаціям, вчинкам людей у 
правовому полі.  

У рамках проекту були проведені 

заходи: презентація проекту під час 
конференції до Міжнародного дня 
демократії; тренінги для учнів 9-х класів  
«Розуміємо свої права»; «бінарні заходи», 
екскурсії, практичні та навчальні заняття, 
опитування громадян щодо роботи 
Охтирського МЦ з надання БВПД «Типовий 
портрет клієнта»; історико-правовий квест  
«Вчора, сьогодні, завтра – розуміємо права 
дитини». 

Результатом співпраці Охтирського МЦ 
з надання БВПД, Охтирського МЦПО-МАН, 
Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 є учнівські 
науково-дослідницькі роботи з тем: 
«Розвиток вторинної правової допомоги в 
Україні. Реалії та перспективи» та  
«Діяльність Охтирського місцевого центру з 
безоплатної правової допомоги».  

Однією з інноваційних форм роботи 
закладів є проведення спільних брифінгів з 
метою обміну досвідом, підведенням 
підсумків роботи, інформування. У грудні 
2017 року відбувся методичний брифінг, у 
якому взяли участь не тільки представники 3 
закладів, а й завітали представники 
Богодухівського, Первомайського, Другого 
Полтавського, Старобільського місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Під час брифінгу було 
представлено методичні напрацювання, що 
використовувалися для активної 
правопросвітницької роботи. Від 
Охтирського МЦ з надання БВПД 
напрацюваннями ділилася М. Лапоног, 
зосерджуючи увагу на оптимальних формах 
і методах організації спільних 
правопросвітницьких заходів для молодого 
покоління. Серед них: лекції з елементами 
тренінгу, практики, правопросвітницькі 
години. Під час правопросвітництва 
висвітлено такі теми: «Механізми захисту 
прав людини. Звернення до Європейського 
суду з прав людини», «Право на 
інформацію», «Права неповнолітніх у 
трудових правовідносинах», «Укладення 
договору купівлі-продажу та міни» тощо.  

Досвід співпраці установ був 
розповсюджений під час обласного семінару 
учителів історії в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ст. 
№3 у 2016 році, заходах  Регіонального 
центру з надання безоплатної правової 
допомоги у Сумській області, на курсах 
підвищення     кваліфікації     у     Сумському  
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обласному інституті післядипломної педаго-
гічної освіти у 2017 році, висвітлювався на веб-
сайтах Координаційного центру з надання 
правової допомоги,  Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Сумській області, Охтирської міської 
ради, відділу освіти, друкованих та електронних 
ЗМІ, соціальній мережі Facebook. 

Отже, співпраця фахівців Охтирського МЦ з 

надання БВПД з вихованцями гуртків та учнями 
закладів позашкільної, загальньої середньої 
освіти дає плідні результати: виховує правову 
поведінку у дітей та вміння надавати юридичну 
оцінку різноманітним ситуаціям, вчинкам людей 
у правовому полі; сприяє становленню активної 
позиції щодо взаємозв’язку конституційних прав 
та обов’язків, уміння здійснювати їх. 

О. Ярошенко 
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
Актуальною проблемою сучасного україн-

ського суспільства є збереження здоров’я дітей 
та формування такої цінності як культура 
здоров’я. 

У результаті досліджень були виявлені 
фактори, які впливають на здоров’я дитини: 
низька активність дітей, що загрожує їхньому 
психічному та фізичному здоров’ю, зростання 
начального навантаження, відсутність мотивації 
здорового способу життя. 

Національна доктрина розвитку середньої 
освіти України в ХХІ столітті визначає 
пріоритетним завданням системи освіти вихо-
вання людини в дусі відповідального ставлення 
до власного здоров’я, і здоров’я оточення – 
найвищої індивідуальної та соціальної цінності. 

Оскільки основи здоров’я людини закла-
даються в ранньому шкільному віці, особливої 
актуальності набуває проблема пошуку шляхів 
фізичного, психічного розвитку учнів у 
початковій школі та впровадження нових 
здоров’язберігаючих технологій.  

Проблема здоров’я учнів сьогодні вийшла з 
розряду педагогічних і знайшла соціальне 
значення, тому одним із пріоритетних напрямів 
діяльності нашого закладу є збереження та 
зміцнення здоров’я учнів, формування культури 
здоров’я, позитивної мотивації щодо навичок 
зорового способу життя, превентивного 
виховання, забезпеченість умов та механізмів 
здійснення навчання та виховання всебічно 
розвиненої, національно свідомої, фізично й 
психічно здорової, творчої особистості. 

Відтак, провідне місце у проблемі 
здоров’язбереження молодого покоління 
відводиться, перш за все, учителю початкових 
класів, який володіє сучасними педагогічними 
знаннями, постійно взаємодіє з учнями, їхніми 
батьками, медичними працівниками, шкільним 
психологом. Сучасний педагог виконує не тільки 
традиційні освітні функції, але й готує до життя. 

У сучасній системі формування й збереження 
здоров’я школярів накопичений великий 
зарубіжний та вітчизняний досвід. 

На думку О.Я. Савченко, проблема вихо-
вання у дітей здорового способу життя є 
багатоаспектною. Вона охоплює впровадження 
нового  змісту забезпечення умов для позитив-

ного впливу на всі складові здоров’я і поширення 
інноваційних технологій збереження і зміцнення 
здоров’я [4, с.8]. 

Одним із актуальних шляхів вирішення 
проблеми здоров’я школярів є впровадження 
здоров’язберігаючих технологій у навчально-
виховний процес. 

«Технологія» як поняття було введено в 
педагогіку з виробництва, де визначалось як 
сукупність різних елементів, а саме: прийомів, 
операцій, дій  процесів. Отже, «технологія», це 
інтегральне утворення, за допомогою якого 
отримується  результат. 

Науковці вважають, що здоров’язберігаю-
чими освітніми  технологіями в широкому 
розумінні цього слова необхідно вважати всі 
педагогічні технології, які не шкодять здоров’ю 
учнів, створюють безпечні умови для 
перебування, навчання й праці в школі. 

Розкриваючи суть здоров’язбережуючих 
технологій, Ю. Науменко характеризує їх як 
сукупність наукових знань,  засобів, методів та 
прийомів, що дозволяють оцінити  функціо-
нальні та психофізіологічні  параметри здоров’я 
особистості [3,с. 39]. 

Таким чином, здоров’язберігаючі освітні 
технології  можна визначати  як  сукупність 
засобів, методів, форм, прийомів організації, 
проведення, управління навчально-виховного 
процесу, спрямовані на збереження та 
покращення здоров’я учнів. Здоров’язберігаючі 
освітні технології повинні бути основою усіх 
педагогічних технологій.  

Аналізуючи наукові дослідження з даної 
тематики, метою здоров’язберігаючих освітніх 
технологій є забезпечення умов фізичного, 
психічного, соціального та духовного комфорту, 
що сприяють продуктивній навчально-пізна-
вальній і практичній діяльності учасників 
освітнього процесу, заснованій на науковій 
організації праці та культури здорового способу 
життя. 

О. Ващенко розробила класифікацію здоров’я-
зберігаючих освітніх технологій, виділяючи 
наступні типи [1, с. 4]:  

– здоров’язберігаючі – технології, що ство-
рюють   безпечні   умови,   вирішують   завдання 
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раціональної організації виховного процесу (з 
урахуванням вікових, статевих, індивідуальних 
особливостей та гігієнічних норм), відповідність 
навчального та фізичного навантажень можли-
востям дитини. До них відносять: профілактичні 
щеплення, забезпечення рухової активності, 
вітамінізація, організація збалансованого харчу-
вання; 

– оздоровчі – технології, спрямовані на 
вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я 
учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здо-
ров’я. До них відносять: фізична підготовка, 
фізична терапія, ароматерапія, загартовування, 
гімнастика, масаж, фітотерапія, арттерапія; 

– технології навчання здоров’ю – реалізую- 
ться завдяки включенню відповідних тем до 
предметів загально-навчального циклу, введення 
до варіативної частини навчального плану нових 
предметів, організації факультативного навчання 
та додаткової освіти; 

– виховання культури здоров’я – виховання в 
учнів особистісних якостей, які сприяють збере-
женню та зміцненню здоров’я, формуванню 
уявлень про здоров’я, формуванню уявлень про 
здоров’я як цінність, посиленню мотивації на 
ведення здорового способу життя, підвищенню 
відповідальності за особисте здоров’я. До них 
відносять: діяльність гуртків і клубів, додаткові 
заняття, виховні заходи, розваги, конкурси, 
вікторини.  

Проаналізувавши наукові дослідження та 
враховуючи актуальність даної тематики, 
навчально-виховний процес початкової школи у 
нашому навчальному закладі  спрямований на 
вирішення наступних завдань: 

– побудувати навчально-виховний процес таким 
чином, щоб він не тільки не погіршував фізичний 
стан учнів, а й укріплював їх сили та можливості; 

– скоординувати зусилля учасників навчально-
виховного процесу, спрямувати їх на збере-
ження, зміцнення фізичного здоров’я, підви-
щення опірності та захисних сил дитячого 
організму, поліпшення працездатності; 

– формувати та розвивати культуру здоров’я 
серед учасників навчально-виховного процесу, 
організувати їх життєдіяльність на позиціях 
здорового способу життя; 

– забезпечувати оптимізацію рухового режиму 
протягом дня; 

– впроваджувати систему інноваційних форм і 
методів фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 
молодшого шкільного віку; 

– залучати батьків до фізкультурно-оздоровчої 
роботи, створювати умови для активної здоров’я-
зберігаючої позиції. 

Практика показує, що формування в учнів 
свідомого ставлення до власного здоров’я, 
неможливе без впливу на всі складові здоров’я. 
Таким чином, педагогічний колектив школи 
визначив напрямки діяльності, що сприятимуть 
оволодінню дітьми необхідними здоров’я-
зберігаючими вміннями і навичками, серед яких 
є: 

– фізична складова – фізкультхвилинки, рух-
ливі перерви, дихальні вправи, вправи щодо 

запобіганню сколіозу, гімнастика для очей, 
правильна особиста гігієна, дотримання режиму 
навчання; 

– соціальна складова – стимулювання та само-
реалізація учнів. проблемне навчання, колек-
тивна розумова діяльність, інтегровані уроки, 
культура спілкування; 

– психічна складова – сприятливий психо-
логічний клімат, здійснення самооцінки та 
самоконтролю, аналіз шкідливих звичок, 
музикотерапія, кольоротерапія; 

– духовна складова – доброзичливе ставлення 
до інших, відповідальність за власні дії та 
вчинки, усвідомлення життєвих цінностей. 
здатність бачити та сприймати прекрасне у 
житті, природі, мистецтві, літературі. 

Використовуючи наукові дослідження та 
досвід роботи, нами була створена модель 
«Школи сприяння здоров’я», яка включала 
наступні напрямки роботи нашого закладу: 

– створення здоров’язберігаючої інфраструк-
тури (стан і утримання будівлі й приміщень 
школи відповідно до гігієнічних нормативів, 
обладнання фізкультурного залу та спортивних 
майданчиків, необхідне  оснащення медичного 
кабінету та шкільної їдальні, необхідний і 
кваліфікований склад спеціалістів); 

– раціонально організований навчальний про-
цес (дотримання гігієнічних норм і вимоги до 
організації навчального і позанавчального наван-
таження, використання методів і методик 
навчання відповідно до вікових можливостей 
учнів, дотримання необхідних вимог до вико-
ристання технічних засобів навчання); 

– організація фізкультурно-оздоровчої роботи 
(динамічні паузи, фізкультхвилинки, спортивні 
секції та заходи); 

– профілактика і динамічне спостереження за 
станом здоров’я учнів (залучення  медичних пра-
цівників та шкільного психолога до роботи зі 
школярами та батьками, використання методів 
профілактики порушень зору, постави); 

– просвітницько-виховна робота (система 
заходів, бесід, консультацій з таких питань, як 
самопізнання, здоровий спосіб життя, Я і інші, 
проведення «Днів здоров’я», конкурсів, свят); 

– просвітництво батьків з питань здоров’я 
дітей (бесіди, консультації, дискусії  залучення 
до участі у спортивних конкурсах). 

Використовуючи на уроках інноваційні 
методи і прийоми: кольоротерапію, аромо-
терапію, казкотерапію, пісочну терапію, емоції в 
кольорі, музично-танцювальні перерви, психогім-
настику, пальчикову гімнастику, дихальну 
гімнастику, засоби мультимедіа та музичного 
супроводу уроку, педагогічний колектив вдоско-
налює основні чинники організації навчально-
виховного процесу. 

Робота в навчальному закладі  по екологічній 
грамотності й здорового життя насамперед спря-
мована на створення нової ефективної моделі 
школи, де пріоритетним, на наш погляд, є 
завдання збереження та зміцнення здоров’я 
учнів, створення освітнього і здоров’язбере-
жувального середовища.  
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Отже, сучасний навчальний заклад має 
створити оптимальні умови для збереження і 
зміцнення здоров’я всіх учасників освітнього 
процесу. Звичайно, колективом нашої школи ми 
не досягли стовідсоткового результату, але 
започатковані напрями роботи стали основою 
всієї педагогічної діяльності. Практично дове-
дено, що інтеграція різних здоров’язберігаючих 
технологій у навчально-виховний процес сприяє 
створенню здоров’язберігаючого навчального 
середовища, формує в учнів початкової школи 
інтерес до навчання, знань про власне здоров’я 
та шляхи його збереження.  

Основними напрямами реалізації позитивного 
досвіду впровадження здоров’язберігаючих 
технологій вважаємо: 

– орієнтацію вчителів на впровадження 
освітньо-рухових технологій, здійснення взаємо-
зв’язку розумового, фізичного, морального 
виховання в навчально-виховному процесі 
початкової школи; 

– проведення досліджень щодо використання 
здоров’язберігаючих технологій у початковій 
школі; 

– інтеграцію здоров’язберігаючих технологій в 
уроки  та позаурочні заходи початкової школи. 

Т. Свєтлова 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ УЧНІВ  
ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З 

МАТЕМАТИКИ У 2018 РОЦІ  
Основні етапи підготовки та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, а також 
терміни їх реалізації, зокрема, з математики – 
22.05.2018, визначено наказом Міністерства 
освіти і науки України від 19.09.2017 № 1287 
«Про затвердження Календарного плану 
підготовки та проведення в 2018 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів 
навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти».  

У процесі підготовки учнів до зовнішнього 
незалежного оцінювання з математики 
рекомендуємо враховувати загальну 
характеристику сертифікаційної роботи з 
математики зовнішнього незалежного 
оцінювання 2018 року, затверджену наказом 
Українського центру оцінювання якості освіти 
від 18.10.2017 №152 «Про затвердження 
Загальних характеристик сертифікаційних робіт 
зовнішнього незалежного оцінювання 2018 
року». 

Зміст сертифікаційної роботи з математики 
визначено Програмою зовнішнього незалежного 
оцінювання з математики для осіб, які бажають 

здобувати вищу освіту на основі повної загальної 
середньої освіти, затвердженою наказом  
Міністерства освіти і науки України від 
03.02.2016 № 77 «Про затвердження програм 
зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, 
які бажають здобувати вищу освіту на основі 
повної загальної середньої освіти». 

Критерії оцінювання завдань відкритої 
форми з розгорнутою відповіддю з математики 
сертифікаційної роботи з математики 
зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року 
затверджено наказом Українського центру 
оцінювання якості освіти від 04.10.2017 №148 
«Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань 
відкритої форми з розгорнутою відповіддю 
сертифікаційних робіт зовнішнього незалеж-ного 
оцінювання 2018 року».  

Акцентуємо увагу на загальних вимогах 
(рекомендаціях) до виконання завдань з 
розгорнутою відповіддю: 
– розв’язання має бути математично грамотним 

і повним; 
– методи розв’язання, форми його запису і 

форми запису відповіді можуть бути різними; 
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– достатньо виконати завдання лише одним 
способом; 

– обґрунтована правильна відповідь 
розв’язаного завдання оцінюється 
максимальною кількістю балів; 

– будь-які математичні факти та 
твердження, які містяться в підручниках і 
навчальних посібниках, що входять до 
переліку підручників, рекомендованих 
(допущених) Міністерством освіти і науки 
України, під час виконання завдання 
можна використовувати без доведення й 
посилань. 

Рекомендуємо ретельно проаналізувати 
виконання завдань сертифікаційної роботи з 
математики 2017 року, що міститься в 
офіційному звіті про проведення в 2017 році 
зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти т. 2, С 183-
202) та відео-презентації «ЗНО як складова 
системи забезпечення якості освіти», яку 
розміщено за посиланням https://youtu.be/
OaNi2rbndPA. 

Звертаємо увагу, що ретельний аналіз 
виконання завдань сертифікаційної роботи 
2017 року дасть змогу учням уникнути 
типових помилок при виконанні завдань з 
математики зовнішнього незалежного 
оцінювання 2018 року. 

Рекомендуємо під час підготовки учнів 
до виконання завдань зовнішнього 
незалежного оцінювання з математики 
систематизувати й узагальнити теоретичний 
матеріал, передбачений програмою з 
математики для зовнішнього незалежного 
оцінювання, та методи розв’язування 
основних типів завдань.  

Систематизацію й узагальнення 
теоретичного матеріалу та методів 
розв’язування задач доцільно проводити за 
змістовими лініями шкільного курсу 
математики: 
– числа; 
– вирази; 
– рівняння та нерівності; 
– функції; 
– елементи комбінаторики; 
– початки теорії ймовірностей та елементи 

статистики; 
– геометричні фігури; 
– геометричні величини. 

У процесі підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання рекомендуємо 
відпрацьовувати вміння й навички виконання 
дій зі звичайними та десятковими дробами, 
розв’язання текстових задач на відсотки та 
пропорції.  

Звертаємо увагу, що розв’язування задач 
не передбачає застосування калькуляторів та 
інших обчислювальних засобів, тому 
вдосконалення вмінь і навичок усних і 
письмових обчислень необхідно здійснювати 
на кожному уроці математики. З метою 
формування вмінь і навичок усного рахунку 
рекомендуємо використовувати математич-
ний онлайн-тренажер платформи Прагліміне 
освітнього онлайн-середовища «Міксіке в 
Україні» (http://lviv.miksike.net/#pranglimine). 

Наголошуємо, що особливу увагу слід 
приділити формуванню вмінь і навичок 
установлення відповідності між наведеними 
на рисунках графіками функцій та 
властивостями цих функцій; знаходження 
області визначення та області значення 
функції. Учням доцільно наголосити, що 
починати розв’язування завдання на 
встановлення відповідностей варто з 
найпростіших міні-завдань: це дасть змогу в 
подальшому за допомогою інтуїції знайти 
правильні логічні пари до більш складних 
міні-завдань навіть у випадку, коли їх 
строгого математичного розв’язання 
здійснити не вдалося. 

У процесі підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання значну увагу 
доцільно приділити вдосконаленню вмінь і 
навичок побудови та дослідження 
математичних моделей реальних об'єктів, 
процесів i явищ; аналізу iнформацiї, 
наведеній у графiчнiй, табличній, текстовій 
формах.  

Традиційно складними для учнів є 
завдання, що містять логарифмічні та 
тригонометричні вирази, тому в процесі 
підготовки до зовнішнього незалежного 
оцінювання необхідно відпрацювати навички 
школярів із перетворення логарифмічних і 
тригонометричних виразів. 

Не варто перевантажувати учнів 
надмірною кількістю тригонометричних 
формул, але основні з них необхідно 
засвоїти, зокрема: формули, що пов’язують 
тригонометричні функції одного кута; 
формули  суми  аргументів і формули зведення. 
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У процесі підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання слід приділити 
особливу увагу формуванню в учнів 
розуміння суті поняття тригонометричних 
функцій довільного кута на одиничному 
колі, оскільки значна кількість тестових 
завдань на тригонометричні вирази значно 
простіше розв’язується, якщо це розуміння 
сформоване. Окрім того, найпростіші 
властивості (парність, періодичність, 
значення для кутів 0º, 90º, 180º, 270º, 360º) 
при розумінні суті поняття 
тригонометричних функцій не потребують 
механічного зазубрювання. 

Варто звернути увагу учнів на 
геометричний зміст параметрів лінійної  
(y = kx + b) та квадратичної (y = ax2 + bx + c) 
функцій, оскільки окремі тестові завдання, 
по суті, зводяться до перевірки розуміння 
цього геометричного змісту.  

Необхідно приділити належну увагу 
спрощенню виразів, що містять модуль; 
розв’язуванню рівнянь і нерівностей з 
модулем; геометричному змісту модуля, 
оскільки під час зовнішнього незалежного 
оцінювання складні завдання (останні 
завдання тесту) здебільшого містять модуль. 
Під час розв’язування нерівностей із 
модулем слід звернути увагу не лише на 
аналітичний спосіб, а й на спосіб, який 
ґрунтується на використанні геометричного 
означення модуля. У окремих випадках 
застосування геометричного змісту модуля 
може зекономити час, що дуже важливо для 
успішного проходження тестування. 

У процесі підготовки слід приділити 
особливу увагу розв’язуванню задач 
прикладного спрямування з використанням 
основних статистичних формул, 
геометричних завдань практичного змісту.  

Під час розв’язування тестових завдань 
із короткою відповіддю на розв’язування 
рівнянь, нерівностей і їх систем вимагається 
записати у відповідь суму коренів, добуток 
коренів, найменший корінь, найменший 
розв’язок нерівності тощо. Варто 
наголосити учням на необхідності 
інтерпретації одержаної відповіді з 
урахуванням умови задачі. 

Особливі труднощі викликає в 
учасників тестування завдання з 
параметром, тому доцільно відпрацювати 

навички розв’язування рівнянь, нерівностей 
із параметром.  

Систематизуючи та узагальнюючи 
теоретичний матеріал, методи розв’язування 
задач з геометрії, слід звернути увагу учнів 
на перелік геометричних опорних фактів 
шкільних курсів планіметрії та стереометрії.  

Зазначаємо, що розв’язання 
стереометричних задач відкритої форми з 
розгорнутою відповіддю передбачає 
зображення просторових тіл з урахуванням 
властивостей паралельного проектування, 
обґрунтування етапів розв’язання.  

Найбільші труднощі в учнів 
викликають комбінації кулі чи сфери з 
многогранниками, наприклад, піраміда,  
вписана в кулю. Доцільно наголосити, що 
для розв’язування задачі саму кулю 
зображати не потрібно, а досить вказати її 
центр і відрізок, що є її радіусом. 

При розв’язуванні задач на комбінації 
двох тіл обертання доцільно знайти такий 
плоский переріз, обертання якого навколо 
деякої прямої відповідає умові задачі; 
стереометрична задача, по суті, зводиться до 
планіметричної. 

У процесі підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання слід приділити 
особливу увагу не лише комбінаторним 
формулам кількості сполук того чи іншого 
виду, а й правилам додавання та множення, 
за допомогою яких і обґрунтовуються всі ці 
формули. Доцільно наголосити, що часто 
комбінаторну задачу можна розв’язати без 
застосування сполук, обмежившись лише 
цими правилами. 

Під час підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання з математики 
рекомендуємо: 
– ознайомити учнів з технікою тестування 

(алгоритм виконання тестових завдань, 
оформлення роботи, дотримання 
визначених часових параметрів, 
заповнення бланків відповідей А і Б);  

– ознайомити учнів з методом виключення 
під час розв’язування завдань з вибором 
однієї правильної відповіді: іноді 
доцільно не шукати одразу правильний 
варіант відповіді, а послідовно 
виключити ті варіанти відповідей, які 
явно не підходять; 

– відпрацьовувати алгоритм виконання 
тестових завдань різних форм, аналізувати 
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 результати тестування, виявляти типові 
помилки й визначати шляхи їх усунення; 

– проводити невеликі тренувальні 
тестування після закінчення вивчення 
кожної теми, відводячи на це чітко 
визначений час, відповідний часу, який 
орієнтовно буде затрачений на виконання 
таких завдань під час зовнішнього 
оцінювання;  

– здійснювати підготовку учнів до 
зовнішнього незалежного оцінювання на 
різних етапах навчання (актуалізація 
опорних знань, вивчення нового 
матеріалу, закріплення нового матеріалу, 
під час перевірки знань, домашнє 
завдання) та в позаурочний час (групові 
та індивідуальні консультації), 
використовуючи завдання зовнішнього 
незалежного оцінювання минулих років. 
З метою якісної підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання 
рекомендуємо передбачити організацію 
самоосвітньої діяльності учнів, 
використовуючи Інтернет-ресурси: 
– http://testportal.gov.ua/ – український 

центр оцінювання якості освіти; 

– http://www.lvtest.org.ua/ – тренувальне 
онлайн тестування з математики; 

– http://zno.osvita.ua/mathematics/ – тести 
ЗНО онлайн з математики ; 

– http://testzno.osnova.com.ua/ – онлайн 
тестування з математики. 

– http://zno.academia.in.ua/course/– освітній 
портал  «Академія»;  

– http://znoclub.com/matematyka.html – 
Всеукраїнський портал з підготовки до 
ЗНО; 

– http://courses.prometheus.org.ua/ – 
підготовка до ЗНО з математики; 

– https://buki.com.ua/materials/matematyka/ 
– онлайн – тести ЗНО з відповідями ; 

– http://www.testmath.com.ua/ – вивчаємо 
математику; 

– http://online.zno.ua/ – підготовка до ЗНО 
онлайн. 
Підготовка учня до успішного виконання 

завдань зовнішнього незалежного 
оцінювання не може й не повинна бути 
єдиною метою систематичного вивчення 
математики, але вона дійсно є стимулом до 
підвищення рівня математичної грамотності 
школярів. 

Г. Браткова  

СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДЛЯ  

РОБОТИ  З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ 
(за результатами моніторингового дослідження) 

Сучасна школа повинна забезпечувати 
всебічний розвиток індивідуальності люди-
ни як особистості та найвищої цінності 
суспільства    на основі виявлення її задат-
ків, здібностей, обдарованості й талантів. 
Підтримка та розвиток обдарованих учнів, є 
одним із пріоритетних напрямів сучасної 
освіти. 

Педагогічний процес має бути 
організований так, щоб забезпечити пошук і 
відбір обдарованих, талановитих і здібних 
учнів, створити умови для їх розвитку, 
забезпечити можливості постійної реалізації 

інтелектуального та творчого потенціалу 
кожної дитини. 

У листопаді 2017 року відділом 
моніторингу та ЗНО Сумського ОІППО було 
проведено моніторингове дослідження  
стану  організації освітнього середовища 
навчального закладу для роботи  з 
обдарованими учнями.  

Мета моніторингу полягала в аналізі 
ефективності діяльності, готовності  закла-
дів загальної середньої освіти, педагогів до 
свідомої систематичної роботи зі здібними, 
обдарованими   та   талановитими   (далі  
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«обдарованими») учнями. 
Для реалізації окресленої мети були 

поставлені такі завдання: 
– проаналізувати умови, які створені в 

закладах для забезпечення роботи з 
обдарованими учнями; 

– оцінити  готовність учителів до роботи з 
обдарованими учнями; 

– виявити проблеми, труднощі, що 
виникають в учителів під час роботи з 
обдарованими учнями;  

–  надати рекомендації  щодо створення 
організаційно-педагогічних і методичних 
умов, спрямованих на розвиток  
обдарованих дітей; 

– стимулювати керівників освітніх закладів і 
вчителів до більш ефективної  роботи з 
обдарованими дітьми. 

Дослідження проводилося методом 
анкетування директорів (заступників 
директорів) закладів загальної середньої 

освіти, вчителів, учнів 10-х класів, батьків. 
У моніторингу взяли участь 561 

респондент із 15 навчальних закладів: 18 
директорів (заступників директорів), 150 
учителів, 199 учнів 10-х класів, 194 батьків. 

Більшість учителів, які брали участь у 
дослідженні, є досвідченими педагогами:  
48% мають стаж педагогічної роботи понад 
20 років, 30 % – від 11 до 20 років, 14 % – 
від 3 до 10 років, 8 % – до 3-х років. Більше 
половини педагогів (56 %) мають  вищу 
кваліфікаційну категорію, 21 % – першу.  

Дослідження показало, що не існує 
єдиної думки щодо того, де мають 
навчатися обдаровані учні. Більше половини 
вчителів (52 %) зазначили, що обдарована 
дитина має навчатися  у  закладі загальної 
середньої освіти; батьки (62 %) вважають, 
що тільки спеціалізовані заклади можуть 
створити умови для роботи з обдарованими 
дітьми (діаграма 1). 

Діаграма 1 
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52%

48%

38%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Учителі

Батьки

У закладах загальної середньої освіти У спеціалізованих закладах

Слід зазначити, що більшість науковців 
вважають недоцільним створення спеціаль-
них класів (шкіл), оскільки за такої форми 
певною мірою відбувається соціальна 
дезінтеграція обдарованих дітей: навчання 
ізольовано від ровесників може мати 
негативні наслідки для їхнього соціального 
та емоційного розвитку. 

Серед умов, які створені в освітніх 
закладах для забезпечення роботи з 
обдарованими учнями, всі директори та 84 % 
учителів назвали залучення учнів до участі в 
олімпіадах, конкурсах, змаганнях.   

Але інші елементи системи роботи з 
обдарованими існують  не  у всіх закладах 
освіти. Так, засідання педагогічної ради, 

методичних об’єднань щодо роботи з 
обдарованими проводяться у 82 % закладів; 
у такій же кількості, згідно з відповідями 
керівників, налагоджена система виявлення 
обдарованої молоді. Директори (72 %) 
відповіли, що в закладах здійснюється 
методична підтримка вчителів щодо роботи 
з обдарованими (організація роботи творчих 
груп, обміну досвідом, проведення семінарів-
практикумів тощо); але лише 36 % учителів 
це підтвердили. Чверть учителів зазначила, 
що у закладах здійснюється щорічний аналіз 
роботи з обдарованими, ведеться спосте-
реження за динамікою їхніх особистих 
досягнень. Психолого-педагогічний супро-
від  роботи  з   обдарованими  здійснюються  
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менш ніж у половині закладів: маємо 44 % 
ствердних відповідей керівників та 32 % 
учителів.  

Майже половина керівників (45 %) 
відповіли, що у закладах здійснюється 

робота щодо  підвищення кваліфікації 
педагогів задля ефективної роботи з 
обдарованими. Наявність такої системи  
вдосконалення кваліфікації підтвердили 
лише 17 % учителів (діаграма 2). 

Діаграма 2  
Умови, що створені в закладах для забезпечення 
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Лише в одному закладі існує цільова 
програма роботи з обдарованими учнями та 
створюються індивідуальні програми 
розвитку обдарованих учнів. 

Керівники (64 %) стверджують, що у 
закладах організована робота факультативів, 
курсів за вибором: 46 % учнів 10-х класів 
відвідує курси за вибором для того, щоб 
краще підготуватися до зовнішнього 
незалежного оцінювання за обраною 
спеціалізацією (таку мету назвали 69 % 
опитаних десятикласників та 66 % батьків). 
Як показало опитування, половину (49 %) 
учнів задовольняє наявний у закладі перелік 
курсів за вибором і факультативів; 45 % 
обрали відповідь «частково». Розбіжності 
між відповідями учнів та батьків з цього 
питання є незначними: більше половини (57 %) 
батьків повністю задоволені  наявними 
курсами та 36 % опитаних – частково. 

Готовність учителя до роботи з 
обдарованими учнями проявляється у 
високому рівні професіоналізму, стійкому 
вмотивованому бажанні здійснювати цю 
діяльність, постійно самовдосконалюватися. 
Керівники (94 %) вважають, що більшість 
учителів можуть це робити; 69 % учителів 
зазначили, що кожен може працювати з 

обдарованими. Батьки мають дещо іншу 
думку: менше половини (43 %) згодні з 
педагогами, 16 % наполягають, що лише 
незначна кількість учителів може працювати 
з обдарованими учнями. Переважна 
більшість (85 %) опитаних педагогів готові 
особисто працювати з обдарованими дітьми, 
14 % згодні працювати за певних умов 
(наявності матеріальної та навчально-
методичної бази; годин, визначених 
адміністрацією; відповідної кількості учнів у 
класі). 

Половина керівників переконані, що 
майже всі вчителі потребують підвищення 
кваліфікації щодо роботи з обдарованими; 
77 % учителів теж обрали відповідь «так». 
Більшість опитаних (53 %) відмітили, що 
вони потребують методичної допомоги з 
питання застосування сучасних педагогіч-
них технологій у навчанні обдарованих 
дітей. Третина педагогів бажає отримати 
допомогу щодо особливостей роботи з 
обдарованими на уроці, 23 % – щодо 
мотивації обдарованих учнів до 
саморозвитку, 22 % – з питання формування 
творчого стилю мислення, 21 % – організації 
дослідно-експериментальної роботи учнів 
(діаграма 3). 
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Діаграма 3 

_________________________________________________________________________________________
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Важливим у роботі з обдарованими 
дітьми слід визнати перший етап – 
діагностичний, який дозволяє проводити 
всебічне спостереження за поведінкою, 
перебігом розумових процесів у дитини та 
виявити обдаровану дитину. Дві третини 
керівників шкіл і 64 % учителів зазначили, 
що у закладах існує система виявлення 
обдарованих дітей; решта відповіли, що 
існують окремі її елементи.  

Відповіді батьків щодо цього 
твердження є суперечливими. Так, 
переважна більшість з них (90 %) відповіли, 
що школа допомагає з’ясувати, за яким 
напрямом дитина найкраще може 
реалізуватися у житті. Однак, на запитання 
про умови, які створені в закладі для 
забезпечення роботи з обдарованими 
учнями, лише 37 % респондентів зазначили, 
що у школі проводять роботу з виявлення 
здібностей учнів, їхнього творчого 
потенціалу. Це, напевно, свідчить про 
недостатню обізнаність батьків, адже майже 
всі (95 %) респонденти-учні відповіли, що 
вони брали участь у тестуваннях задля 
визначення їхніх здібностей, схильностей, 
інтересів. 

Для виявлення обдарованих учнів 
учителі використовують такі методи та 
прийоми: 
– виявлення інтересів учнів, їх мотивації до 

навчання (85 % відповідей); 

– аналіз можливостей учнів, їх нахилів, 
здібностей, працездатності (75 %); 

– оцінювання сформованості творчих 
здібностей, пізнавальної, самоосвітньої 
компетентностей (47 %). 

Педагоги покликані розвивати та 
поглиблювати творчі здібності кожної 
дитини, максимально сприяти розвитку її 
особистості. Для реалізації здібностей учнів 
учителі практикують олімпіади, конкурси, 
інтелектуальні ігри, у яких беруть участь 84 % 
десятикласників; гурткову роботу (41 %). 
Переважна більшість учителів (77 %) 
проводять індивідуальні заняття та 
консультації, організують самоосвітню 
діяльність учнів (64 %). 

Освітнє середовище на уроці – основне 
місце формування та розвитку творчих 
здібностей, а отже, учитель повинен 
створити освітнє розвивальне середовище, 
яке було б насичене різноманітними видами 
розвиваючої діяльності. Результати 
моніторингового дослідження показали, що 
на уроках учителі найчастіше  
використовують диференційований підхід 
(61 %), завдання творчого характеру (51 %), 
самостійну роботу учнів (46 %). 

Водночас варто зауважити, що менше 
третини педагогів застосовують 
дослідницько-пошукові методи, метод 
проектів, метод проблемного навчання, 
дискусійний метод (діаграма 4). 
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Діаграма 4 
Підходи та методи, які вчителі використовують на уроках 
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Перелічені вище підходи, які мають 
бути органічно вплетеними в урок, 
доповнюються системою позакласної 
роботи. Переважна більшість респондентів 
віддають перевагу таким формам 
позакласної роботи, як конкурси, олімпіади 
(90 %) та індивідуальні додаткові заняття 
(74 %). Однак, учителі недостатньо уваги 
приділяють науково-дослідній роботі з 
обдарованими учнями (25 %), рідко викорис-
товують факультативні заняття (20 %). Для 
десятикласників найбільш цікавими є такі 
форми позаурочної діяльності, як заняття в 
гуртках (59 % відповідей), факультативи (41 %), 
шкільні олімпіади (40 %), тижні науки та 
творчості (31 %). 

Робота з обдарованими дітьми вимагає 
належної змістової наповненості занять, 
зорієнтованості на новизну інформації та 
різноманітні види пошукової, розвиваючої, 
творчої діяльності, тому неможлива без 

постійної самоосвіти, самовдосконалення, 
підвищення рівня професійної майстерності. 
Майже всі педагоги (94 %) для отримання 
інформації щодо технологій роботи з 
обдарованими віддають перевагу Інтернету, 
користуються фаховими періодичними 
виданнями (63 %), тобто знання вони, 
зазвичай, здобувають самотужки, 
займаючись самоосвітою; 55 % опитаних 
отримають інформацію на засіданнях шкільних 
методичних об’єднань, творчих груп; курси 
підвищення кваліфікації є корисними в 
цьому плані для половини опитаних; обласні, 
всеукраїнські семінари, конференції – для 38 %. 

Найбільш ефективною формою 
методичної роботи вчителі вважають обмін 
досвідом з колегами (так відповіли 76 %). За 
визначенням 45 % педагогів продуктивними 
є майстер-класи, тренінги (43 %), теоретичні 
та практичні семінари (39 %), робота у 
творчих групах (35 %) (діаграма 5). 

Діаграма 5 
Найбільш ефективні форми методичної роботи 
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Маючи власні методичні напрацювання 
щодо роботи з обдарованими, педагоги 
пропонують їх на педагогічних радах, 
методичних об’єднаннях (78 %), викорис-
товують ідеї передового педагогічного 
досвіду (49 %); значно менше респондентів 
бере участь у науково-практичних 
конференціях (26 %), керують гуртками та 
науково-дослідними роботами учнів (22 %), 
поширюють власний досвід роботи (18 %). 
Потрібно відмітити той факт, що педагоги 
рідко друкують свої праці у фахових 
виданнях і мають авторські програми, 
посібники, методичні розробки (7 %). 

Окрім організаційної (засідання 
педагогічної ради, методичних об’єднань, 
щорічний аналіз роботи з обдарованими 
тощо) та змістовної (самоосвіта, готовність 
до творчості тощо) складових роботи 
вчителя,  адміністрація має подбати й про 
мотиваційну складову роботи з 
обдарованими. Згідно з відповідями 
учителів, адміністрація закладів стимулює 
їхню творчу діяльність переважно морально 
(90 %), забезпечуючи можливість участі  в 
обласних, всеукраїнських семінарах, 
тренінгах (74 %), створюючи певні умови 
праці (72 %). На запитання: «Чи існує у 
Вашому закладі система роботи з 
обдарованими, яку можна запропонувати 
для впровадження в інших навчальних 
закладах?» 39 % керівників обрали ствердну 
відповідь. 

Опитування керівників виявило 
проблеми, з якими доводиться стикатися 
керівнику закладу під час організації роботи 
з обдарованими. Так, 63 % опитаних 
директорів указують на недостатню для 

роботи з обдарованими науково-теоретичну 
підготовку вчителів; половина вважає, що 
недостатньо впроваджуються прогресивні 
технології навчання; відсутня наукова 
підтримка (40 %). 

Проблеми, з якими доводиться 
стикатися вчителям під час роботи з 
обдарованими: 
–  брак часу для додаткової роботи з 

учнями (69 % відповідей); 
–  відсутність необхідних засобів навчання 

(30 %); 
–  недостатнє методичне забезпечення (29 %); 
– труднощі з упровадженням інноваційних 

технологій (23 %). 
На думку керівників закладів загальної 

середньої освіти, першою чергою, 
потребують вирішення такі проблеми: 
поліпшення матеріально-технічного забезпе-
чення закладів (89 %); посилення мотивації 
педагогів щодо роботи з обдарованими (73 %); 
залучення педагогів до науково-дослідної 
роботи з метою впровадження інноваційних 
технологій в освітній процес (35 %), 
підвищення рівня науково-методичного 
забезпечення роботи з обдарованими учнями 
(33 %). 

Учителі згодні з керівниками щодо 
матеріально-технічного забезпечення закладів і 
необхідності підвищення рівня науково-
методичного забезпечення роботи з 
обдарованими, але оцінка інших проблем є 
дещо різною. Так, кожен четвертий учитель 
вважає за необхідне посилення психологіч-
ної підтримки роботи з обдарованими 
(діаграма 6).  

Діаграма 6 
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І. Цимерман  

НАОЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД 
ПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Однією з актуальних проблем сучасної 
психолого-педагогічної науки є проблема 
удосконалення пізнавальної діяльності дітей 
дошкільного віку. Збільшення та ускладнен-
ня інформації, що мають засвоїти сучасні 
дошкільники, потребує від науки та 
практики пошуку таких ефективних засобів 
активізації їхньої пізнавальної діяльності, 
що врахують вікові особливості, дозволять 
дітям адекватно та самостійно оволодівати 

знаннями та вміннями, виявляти свою 
індивідуальність. 

У сучасній дошкільній педагогічній 
практиці поширюється застосування методу 
наочного моделювання в різних сферах 
пізнавальної діяльності дітей. Доведено його 
ефективний вплив на пізнавальну активність 
дітей, розвиток логічного мислення, пам’яті, 
уяви, на підвищення інтересу до сприйняття 
оточуючого світу,  на виховання самостій-
ності й впевненості в собі.  

Важлива роль у підтримці педагогів і 
методичному забезпеченні належить  
міській (районній) методичній службі. 
Керівники закладів зазначили, що методисти 
проводять олімпіади, конкурси, методичні 
семінари. Але, за результатами опитування, 
недостатньо уваги приділяється поширенню 
передового педагогічного досвіду; виявлен-
ню потреб і труднощів, які існують у 
закладах та у вчителів, які працюють з 
обдарованими дітьми.  

Участь сім’ї є важливим елементом 
розвитку обдарованих дітей. Важливою 
якістю педагога є вміння залучати до 
процесу розвитку обдарованості дітей їхніх 
батьків, координувати свої дії з ними, 
надавати їм допомогу в усвідомленні 
потреб, інтересів, прагнень дитини. 

Половина керівників і 22 % учителів 
відповіли, що налагоджена ефективна 
співпраця, консультативна та роз’ясню-
вальна робота серед батьків обдарованих 
дітей. Але, тільки 13 % батьків згодні з цим. 

Аналіз відповідей батьків виявив 
приоритетні побажання батьків щодо роботи 
з обдарованими учнями: 
– покращити рівень матеріально-технічно-

го забезпечення закладів; 
– створити профільні класи; 
– збільшити кількість гуртків і 

факультативів для творчого та 
інтелектуального розвитку учнів; 

– запрошувати фахівців із закладів вищої 
освіти для проведення факультативів. 
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Метод наочного моделювання було 
глибоко вивчено психологами в галузі 
дошкільної методики й рекомендовано для 
використання в практиці навчання 
дошкільників ще у 1980-і роки, коли 
фахівцями під науковим керівництвом 
Л.Венгера досліджувалися проблеми 
діагностики розвитку та пізнавальних 
здібностей дітей, знаходилися приховані 
резерви становлення особистості дитини. 

Доступність методу моделювання для 
дітей дошкільного віку доведено психоло-
гами й педагогами (Л. Венгер, Н. Ветлугіна, 
Д. Ельконін, М. Подд’яков). Цей метод 
полягає у тому, що мислення дитини 
розвивають за допомогою спеціальних схем, 
моделей, які в наочній і доступній формі 
відтворюють приховані властивості та 
зв’язки.  

Складність застосування методу 
моделювання у дошкільній освіті зумовлена  
неоднозначним розумінням сутності моделю-
вання у сучасних дослідженнях (як методу, 
засобу розвитку, знаково-символічної 
діяльності, інтелектуальної здібності тощо). 
У науковій літературі з цієї проблеми 
оволодіння моделюванням розглядається 
переважно як: передумова розумового 
розвитку дітей шкільного та старшого 
дошкільного  віку  (Л. Венгер,  М. Гамезо,  
Е. Муравьев, А. Турчин); необхідна умова 
ефективного   навчання   (П. Гальперин,  
В. Давидов, Л. Фридман); критерій готов-
ності дітей до школи (Г.Глотова, 
Н.Салмина, Є. Смольникова, О. Суворова). 

Незважаючи на поширення методу 
моделювання у сучасній освітній практиці,  
необхідно визнати, що рівень засвоєння 
семіотичної функції дітьми старшого 
дошкільного віку є невисоким. У результаті 
діти відчувають труднощі у довільному 
використанні моделей у пізнавальній 
діяльності. Ці факти свідчать про 
несформованість умінь моделювання у дітей 
старшого дошкільного віку та необхідність 
їх більш раннього розвитку.  

Різноманітність наукових підходів до 
сутності моделювання та відсутність  
уніфікованої узагальненої методичної 
основи його розвитку у дошкільників 
визначають невисокий рівень уявлень 
педагогів про можливості застосування 
моделі, фрагментальне, не завжди доцільне 

її використання  у роботі з дітьми. 
Цей стан практики зумовлює 

необхідність дослідити можливості й  
особливості застосування методу наочного 
моделювання у пізнавальному розвитку 
дітей старшого дошкільного  віку. 

Мета статті – розкрити специфіку 
використання моделей і методів 
моделювання у освітній діяльності старших 
дошкільників. 

Психологічні дослідження Л.Венгера, 
О.Запорожця, О.Леонтьєва, М.Подд’якова, 
дозволяють стверджувати, що саме в 
старшому дошкільному віці відбувається 
перехід від наочно-образного до логічного 
мислення. За умови правильно організованої  
освітньої діяльності вже п’яти-шестирічна 
дитина здатна оволодіти такими способами 
мислення, як порівняння, узагальнення, 
класифікація, аналіз і синтез. Як виявлено в 
дослідженнях    психологів,     (Л. Венгер,  
Д. Ельконін,   А. Запорожець,    С. Ладивір, )  
[1; 2; 8] основний напрямок розвитку 
вищезазначених умінь полягає в оволодінні 
старшими дошкільниками здібностями до 
заміщення об’єктів у різних видах 
діяльності й моделювання.  

Спинимося на аналізі понятійної 
основи термінів «модель» і «моделювання». 

Поняття  «модель» широко використо-
вується в різних сферах діяльності людини й 
має багато визначень. З погляду педагогіки, 
модель – це такий матеріальний або 
уявлюваний об’єкт, який у процесі 
дослідження заміщує об’єкт-оригінал так, 
що його безпосереднє вивчення дає нові 
знання про об’єкт-оригінал [1, с. 12]. 

Модель – це будь-який образ (уявний і 
умовний; зображення, опис, схема, 
креслення, графік, план) якого-небудь 
процесу або явища (оригіналу даної моделі), 
що використовується в якості заступника 
[10, с. 14]. 

Моделювання – це метод пізнання 
суттєвих якостей об’єкту через моделі. Це 
процес створення моделей та дій з ними, які 
дозволяють досліджувати окремі, цікаві 
якості, сторони, властивості об’єкту чи 
прототипу. 

Моделювання своїм об’єктом має 
модель. 

Сутність моделювання як методу полягає 
в   тому,    щоб    своєрідно    «матеріалізувати»  
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істотні ознаки та взаємостосунки, 
спроектувати їх у площину моделей, які 
можна бачити, відчувати, з якими можна 
діяти. Такий підхід дозволяє дітям на рівні 
наочно-образного мислення засвоювати 
складніші знання й уміння, розуміти деякі 
принципи, зв’язки та закономірності, що 
знаходяться в основі предметів і явищ, які 
нас оточують, вибудовувати цілісну картину 
світу. 

Отже, цей метод пропонується 
застосовувати тоді, коли потрібно показати 
дітям внутрішні, часом  приховані від 
безпосереднього сприйняття, властивості, 
якості, зміст і відносини різноманітних 
об’єктів у реальному світі. 

Застосування методу наочного 
моделювання  у роботі з дітьми дошкільного 
віку дозволяє вирішити  низку проблем, а 
саме: 
– розвивати у дітей розумову активність, 

кмітливість, спостережливість, уміння 
порівнювати; 

– формувати вміння виділяти головні 
ознаки предметів, класифікувати об’єкти,  
виділяти суперечливі властивості 
об’єкта; 

– розвивати здатність наочно бачити, 
зрозуміти зв’язки та залежності в 
оточуючому; 

– сприяти розвитку мовленнєвих вмінь, 
психічних процесів, інтелектуальному 
розвитку в цілому.  

Вважаємо за доцільне, розглянути 
сутність  наочного моделювання  як засобу 
пізнавального розвитку дітей дошкільного 
віку через наукові погляди вітчизняних та 
зарубіжних  педагогів. 

У дослідженнях М. Подд'якова визна-
чено роль наочного моделювання як 
істотного засобу мисленнєвої діяльності 
дошкільників. Психологічне значення 
моделювання визначається формуванням 
своєрідного «подвоєння дійсності», завдяки 
якому створюється можливість для дітей  
діяти в двох різних площинах – реальній і 
модельній.  

Л. Венгером доведено положення про 
те, що в дошкільному віці формується 
загальна інтелектуальна здібність до 
наочного моделювання, яка пронизує всі 
типи мислення дошкільника та впливає на 
розвиток як наочно-образного, так і 

логічного мислення. У дошкільному віці 
моделювання має наочний характер. Воно 
полягає у побудові та використанні дітьми 
наочно-просторових моделей. 

О. Запорожець розглядав наочні моделі 
як спеціальний засіб, котрий дозволяє дітям 
засвоювати узагальнені знання про логічні 
зв’язки та  закономірності явищ довкілля. 

У дослідженнях Л. Венгера, Л. Журо-
вої, Л. Цеханської показано, що діти 
дошкільного віку можуть оволодівати 
способами наочного моделювання 
різноманітних відношень, які мають 
абстрактний, опосередкований характер. 

П. Гальперін, В. Давидов вважають, що 
моделі необхідні для того, аби надати 
загальним якостям мовних явищ 
матеріальної форми, яка полегшує наступне 
перетворення об’єкту. 

Г. Леушина рекомендує використову-
вати й ускладнювати наочні моделі в 
дошкільному віці таким чином: від 
конкретних, сюжетних речей до 
безсюжетних; від матеріальних видів 
наочності до матеріалізованих (умовних 
таблиць, моделей). 

На думку К. Ушинського, в дітей 
дошкільного віку формується понятійне 
логічне мислення, але цей процес 
відбувається в співіснуванні з іншими 
формами мислення – образними, образно-
схематичними. Образне мислення не 
заважає, а допомагає дитині правильно 
відображувати предмети та явища 
навколишнього світу, добувати різноманітні 
відомості про них. 

Узагальнюючи різноманітні наукові 
погляди на метод наочного моделювання в 
роботі з дітьми дошкільного віку, можна 
зробити висновок, що застосування моделей 
можливо при умові сформованості у дитини 
дошкільного віку уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати, абстрагуватися 
від несуттєвих ознак при  пізнанні об’єкта. 
Засвоєння моделі пов’язано із активними 
пізнавальними дослідницькими діями та 
здібностями до заміщення предмета 
умовними позначками, символами.  

Існують різні класифікації видів 
моделей  (М. Кондаков, А. Кочергін, К. Кру-
тій, В. Мізінцев, Л. Плетеницька, А. Усман, 
Л. Фридман та інші), що розроблені за  
різними    показниками    та   критеріями.   У  
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сучасній науковій класифікації за 
характером розрізняють такі  види моделей: 
предметне,  аналогове, знакове, мисленнєве, 
модельне. Слід зауважити, що серед 
розмаїття існуючих видів моделей не всі з 
них можуть бути використані для навчання 
дітей дошкільного віку. Спираючись на 
дослідження таких відомих психологів, як Л. 
Венгер, А. Запорожець [2, 3 ], можна 
стверджувати, що в старшому дошкільному 
віці доцільно  використовувати наочні види 
моделей (логічні блоки, фігури, 
демонстраційний і роздатковий матеріал 
тощо), оскільки в цьому віці в дітей 
переважає наочно-образний вид мислення.  

Тому в роботі зі старшими 
дошкільниками доцільно використовувати 
три види  моделей, запропоновані Л. Білоус-
ко:  
 предметні моделі – ті, що мають вигляд 

фізичної конструкції предмета 
відтворюють конструктивні особливості, 
пропорції, взаємозв’язок частин  будь-
яких об’єктів; 

 предметно-схематичні, до яких 
відносяться предмети-замінники та 
графічні знаки, що відображають 
виділені в об’єкті пізнання суттєві 
компоненти та зв’язки між ними; 

 графічні моделі, що узагальнено 
передають різні види відношень 
(графіки, схеми) [1 , с. 45]. 

Для того, щоб модель як наочно-
практичний метод пізнання  виконала свою 
функцію, вона повинна відповідати таким 
вимогам: 
 чітко відображати основні властивості та 

відносини, які є об’єктом пізнання; 
 бути простим для сприйняття і 

доступною для створення дій з нею; 
 яскраво та виразно передавати з її 

допомогою ті властивості й відносини, 
які повинні бути освоєні; 

 полегшувати пізнання [1, с. 24 ]. 
 У психолого-педагогічній літературі 
виділені закономірності формування 
моделювання у дошкільників: 
 моделювання виконується на знайомому 

дітям матеріалі з опорою на знання, 
отримані на заняттях або в 
повсякденному житті; 

 доцільно починати з моделювання 
одиничних конкретних ситуацій, а 

пізніше – з побудови моделей, що мають 
узагальнений характер; 

 слід починати з іконічних моделей, тобто 
зберігають схожість з модельованим 
об’єктом, постійно переходячи до умовно
-символічним зображенням відносин; 

 починати слід з моделювання 
просторових відносин, а потім 
переходити до моделювання часових, 
логічних і т. д; 

 навчання моделюванню здійснюється 
легше, якщо починається з застосування 
готових моделей, а потім їх побудови; 

 процес навчання моделюванню 
закінчується перекладом планування у 
внутрішній план [1; 3; 6]. 

У різних видах діяльності дитини 
дошкільного віку є одна спільна ознака,  що 
має виключне значення для розвитку 
дитячого мислення.  Її сутність у тому,  що 
всі основні види діяльності, які засвоює 
дошкільник, мають моделюючий характер. 
Це стосується сюжетно-рольової гри. 
Граючись, діти замінюють одні предмети 
іншими (предмети-замінники), беруть на 
себе роль дорослих людей, моделюючи їх 
дії, поведінку тощо. 

Яскраво виражений моделювальний 
характер має дитяче малювання та  
ліплення, конструювання. 

Метод моделювання активно 
використовується у навчанні дітей 
дошкільного віку розвитку зв’язного 
мовлення. За допомогою моделей, на думку 
Н. Гавриш, К. Крутій, Т. Ткаченко, Н. Семе-
нової, Н. Смольникової, О. Ушакової, Л. 
Шадріної, загальні якості мовних явищ 
набувають матеріальної форми. Ці 
дослідники пропонують дотримуватися 
принципу поступовості в використанні 
методу моделювання. Спочатку створюється 
картинно-схематичний план  смислової 
послідовності  частин тексту художнього 
твору. Потім здійснюється навчання умінню 
будувати моделі з готових елементів у 
вигляді карток, на яких  схематично 
зображені персонажі в дії, що поєднуються 
між собою стрілками. Далі діти складають 
розповіді та казки за запропонованою 
моделлю. Так поступово у дитини 
формується узагальнене уявлення про 
логічну послідовність тексту, на які вона 
вподальшому   орієнтується   у   самостійній  
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мовленнєвій діяльності [9, с. 69]. 
Отже, спочатку модель виступає як 

відображення структури тексту, а потім як 
орієнтир для самостійного складання тексту. 
Цей метод поширюється на такі види 
мовленнєвої діяльності дитини, як 
складання описів, загадок, переказ творів, 
складання творчих розповідей, заучування.  

Під час аналізу змісту художнього твору 
доцільно   звернутися  до  запропонованої  
О. Дяченко методики навчання моделю-
ванню казок. 

Найбільш широке застосування наочні 
моделі знайшли у методиці навчання дітей 
грамоти,   розробленій  Д.  Ельконіним  та  
Л. Журовою. Вона будується на заміщенні 
слів, складів, звуків (голосних, приголосних) 
умовними фішками.  

 На основі синектики (символічної та 
особистої аналогії) розроблено метод, який 
дозволяє наочно побачити та відчути 
природні явища, характер взаємодії 
предметів та їх елементів. Це метод 
моделювання маленькими чоловічками  
(ММЧ) запропонований дослідниками, що 
займаються технологією ТРВЗ. 

Особливого значення в сучасному 
освітньому процесі набуває використання 
мнемотаблиць ( технологія Г.Чепурнова). 
Мнемотаблиця – це схема, в котру закладено 
відповідну інформацію в абстрактних 
символах (надається вихователем або 
створюється самими дітьми). Робота з 
мнемотаблицею  передбачає перекодування 
інформації, тобто перетворення її із 
абстрактних символів на образи. Це сприяє 
розвитку психічних процесів, образного 
мислення, дрібної моторики руки дитини.  

Незважаючи на універсальність методу 
наочного моделювання, в структурі 
моделювання як діяльності можна виділити 
такі складові операції: попередній аналіз; 
побудова моделі, схеми або сприйняття 
готової; робота із матеріалом за допомогою 
схем, моделей.  

Навчання дошкільників моделюванню 
доцільно проводити за відповідними 
етапами.  

На першому етапі (підготовчий) 

відбувається накопичення сенсорного та 
інформаційного досвіду, на основі якого 
діти виділяють характерні ознаки явищ, 
предметів, природи та соціального оточення. 
Одночасно з цим вивчаються особливості 
моделювання як виду знаково-символічної 
діяльності. 

На другому етапі (ознайомлювально-
репродуктивний) передбачається  ознайом-
лення зі схемами, моделями та їх 
особливостями на різноманітних прикладах 
(запропоновані О. Ушаковою, Н. Семе-
новою). 

Третій етап (діяльнісний) спрямований 
на формування у старших дошкільників 
умінь самостійно творчо використовувати 
набуту інформаційно-змістову обізнаність в 
різних видах діяльності. Діти вчаться 
створювати схеми на логічно пов’язаному 
матеріалі. На цьому етапі доцільно 
проводити дидактичні ігри на розвиток 
здібності використовувати моделі 
серіаційних відношень, моделі відношень 
між об’єктами, моделі послідовності дій і 
встановлення причинно-наслідкових залеж-
ностей. 

Використовуючи метод моделювання у 
роботі з дошкільниками педагогам слід 
пам’ятати, що модель є лише засобом 
пізнання змісту та сутності об’єкту, явища, 
своєрідною «підказкою», «помічником», 
тобто вона не повинна  замінювати собою 
реальні ознаки та відношення. Моделі 
можуть лише спрямовувати дослідження, 
допомагати абстрагуванню ознак, узагаль-
ненню відношень, виступати засобом 
вимірювання тощо.  

Моделювання дає змогу змінити підхід 
до питання навчання дітей дошкільного віку, 
а саме: забезпечити прямий (замість 
опосередкованого) розвиток  дитини при 
оволодінні нею діями заміщення та наочного 
моделювання. Використання моделей 
дозволяє розкрити дітям суттєві особливості 
об’єктів, закономірні зв’язки, формувати 
системні знання й наочно-схематичне 
мислення, що становить підґрунтя 
формування життєвої компетентності 
дитини. 
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І. Сидоренко  

ОБДАРОВАНІСТЬ ЯК ТРЕНД РОЗВИТКУ УЧНЯ У 
СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

До поняття «обдарованість» у суспільстві 
у всі часи був підвищений інтерес. Адже саме 
геніальні, талановиті, обдаровані, здатні до 
креативної діяльності люди змінюють цей 
світ на краще, створюючи нові теорії, 
технології, пропонуючи нові шляхи розвитку, 
рятуючи людство у кризових ситуаціях. Саме 
тому вітчизняні та зарубіжні фахівці 
звертаються до вивчення питань виявлення, 
навчання, виховання, розвитку та 
забезпечення умов для реалізації творчо та 
інтелектуально обдарованих дітей – 
майбутньої еліти нації.  

Зарубіжний досвід є досить повчальним і 
цікавим відносно практики розроблення 
особливих навчальних програм, розрахованих 
на дітей з підвищеними і розвинутими 

можливостями та потенціалом [7]. У нашій 
країні з метою створення сприятливих умов 
для пошуку, підтримки, стимулювання та 
реалізації здібностей обдарованих дітей і 
молоді, розвитку інтелектуального і творчого 
потенціалу громадяни у сучасному 
суспільстві – затверджено Програму роботи з 
обдарованою молоддю. При цьому велика 
увага приділяється підготовці педагогів до 
роботи з особливо сприйнятливими до 
інтелектуального розвитку та творчості 
дітьми. Також актуальність питань 
дослідження обдарованості обумовлена 
вимогами Міністерства освіти і науки 
України щодо виявлення обдарованих дітей 
та організації діяльності з урахуванням їхніх 
особливостей. 
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У контексті проблеми обдарованості 
актуалізується питання про зміст поняття 
«здібності». На різних рівнях люди оперують 
цією категорією, намагаючись визначити 
рівень здатності людини до певної 
діяльності. Іноді звучить категоричне «ні» та 
ставиться «діагноз», що конкретна дитина 
неспроможна через відсутність здібностей 
оволодіти тими чи іншими компетенціями. 
За таких умов є важливим з’ясування змісту 
самого поняття. 

Три ознаки здібностей (за Б. Тепловим) 
[1, с. 12]: 
1) здібності – це індивідуально-психологічні 

особливості, відмінні у різних людей; 
2) тільки ті особливості, які мають 

відношення до успішного виконання 
діяльності чи декількох діяльностей; 

3) здібності не можна зводити до знань, 
умінь і навичок, які вже вироблені у 
людини, хоча вони обумовлюють легкість 
та швидкість їх набування. 

Здібності – індивідуально-психологічні 
властивості, які визначають успішність 
виконання діяльності або декількох 
діяльностей, які не можна звести до знань, 
умінь, навичок, але які обумовлюють 
легкість та швидкість навчання новим 
засобам та заходам діяльності. При тому 
передумовою розвитку здібностей є задатки. 

З ними фахівці пов’язують спадковість 
(те, що існує та розвивається на основі 
генного фонду предків людини) та 
уродженість – умови внутрішньоутробного 
життя, умови проходження родової 
діяльності матері [6, с. 9]. 

Задатки – це уроджені, обумовлені іноді 
генним фондом, а іноді пренатальними 
умовами потенційні можливості розвитку 
більшості анатомічних, рядом фізіологічних і 
деяких психічних властивостей людини. 

Задатки є певним обмежувальним 
елементом: вони у певній мірі встановлюють 
межу максимального розвитку індивіду за 
найсприятливіших умов. При цьому 
виявляються закономірності: 
1) чим більш спеціальним є цей вид 

здібностей, тим частіше зустрічається 
їхній ранній прояв, тобто велику роль у їх 
розвитку відіграють саме задатки; 

2) від рівня задатків залежить і масштаб 
творчих досягнень, їх оригінальність: чим 
вище їх прояв, тим більш вагому роль 
відіграли уроджені та спадкові фактори; 

3) від рівня, якості наявних задатків суб’єкта 
залежить рівень реалізації можливого 
майбутнього впливу культурно-виховного 
середовища; 

4) але і від якості культурно-педагогічних 
умов залежить, на якому рівні 
реалізуються наявні у людини задатки; 

5) дитина з сильним, рухливим типом 
нервової системи, з великою 
пізнавальною активністю успішно 
розвивається і тоді, коли соціально-
педагогічне середовище не створює 
стимулюючих умов, але у неї є 
можливості займатися цікавою 
діяльністю, є доступ до джерел 
інформації, завдяки чому вона може 
задовольняти свій пізнавальний інтерес на 
доступному для неї рівні; 

6) для тих, хто має не такі багаті або менш 
гармонійні задатки, вирішального 
значення набувають мотивуюча і 
тренувальна функція суспільного 
середовища. 

Обдарована дитина – дитина, яка 
відрізняється яскравими, явними, іноді 
видатними досягненнями у тому чи іншому 
виді діяльності. Під обдарованістю 
традиційно розуміється сукупність загальних 
і спеціальних здібностей дитини. Вона 
досягає того рівня, що дозволяє їй легко 
справлятися у діяльності і відрізнятися від 
загальної маси інших дітей. Отже, 
обдарованість визначається більш високими 
показниками, випереджувальними темпами 
розвитку дитини, при рівних умовах, у 
порівнянні з однолітками [5]. 

Обдарованість є системою. Вона 
розвивається протягом життя. Це якість 
психіки, що визначає можливості досягнень 
людиною винятково високих результатів в 
одній чи декількох видах діяльності в 
порівнянні з іншими людьми. 

Наявні в психології матеріали 
дозволяють з достатньою часткою умовності 
виокремити три категорії обдарованих дітей. 

Перша категорія – діти з надзвичайно 
високим загальним рівнем розумового 
розвитку (при цьому потрібно звертати увагу 
та розглядати рівність умов розвивального 
середовища). Такі діти відносно частіше 
зустрічаються в дошкільному та молодшому 
шкільному віці. 

Друга категорія – діти з ознаками 
спеціальної    розумової     обдарованості,  
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наприклад, до математики або іншої галузі 
науки. Такі учні з достатньою визначеністю 
можуть проявляти себе у підлітковому віці. 

Третя категорія – діти, які не досягли 
успіхів у навчанні, але володіють яскравою 
пізнавальною активністю, оригінальністю 
психічного складу, непересічним розумовим 
резервом. Деякі фахівці вважають, що за 
цим стоїть потенційна, або «прихована» 
обдарованість. Інші вважають, що це, 
навпаки, норма прояву дитячої обдарова-
ності. Розумові можливості таких учнів 
нерідко розкриваються в старшому 
шкільному віці або знаходять свій прояв у 
більш пізніші періоди онтогенестичного 
розвитку. На сучасному етапі розвитку 
освіти це категорія обдарованих дітей, що 
найбільш часто зустрічається. 

Слід зауважити, що виокремлені ознаки 
обдарованості не є сталими. Так, обдарована 
дитина може бути допитливою, а може й не 
проявляти цієї якості. Крім того, 
обдарованість доволі часто плутають з 
успіхами за певним навчальним предметом, 
а ці успіхи можуть бути ситуативними та 
пояснюватися у більшості випадків 
внутрішньо-значущою мотивацією досяг-
нення. Учень здатен багато та наполегливо 
займатися і навіть досягти високого рівня у 
вивченні дисциплін, однак це зовсім не буде 
свідченням його обдарованості. Навпаки, 
низький чи середній рівень успішності з 
різних предметів, пов’язані з недостатньою 
мотивацією до навчання або відсутністю 
старанності, наполегливості, впертості, 
зовсім не виключають обдарованості в учня. 

Розрізняють загальну (інтелектуальну) 
обдарованість і спеціальну обдарованості, 
кожна з яких має свої різновиди. Під 
терміном «обдарованість» традиційно 
розуміється сукупність загальних і 
спеціальних здібностей дитини, завдяки 
яким вона легко справляється з діяльністю, 
її розвиток у певній сфері має 
випереджальний характер, і на цьому рівні 
вона відрізняється від загальної маси інших 
дітей. 

У науковій літературі розроблені 
критерії виявлення обдарованих дітей. Вони 
можуть допомогти як фахівцям, так і 
батькам, у розумінні проявів дитячої обдаро-
ваності. Обдарованість визначається за 
трьома взаємопов’язаними параметрами: 
випереджальним розвитком пізнання, 

особливостями психологічного розвитку та 
певними фізичними характеристиками [3]. 

Незважаючи на існуюче різноманіття 
методик, які дозволяють виявляти  різні 
види обдарованості, для визначення 
обдарованості дитини до конкретного 
навчального предмету необхідно поєднувати 
два види діагностування: враховувати рівень 
навчальних досягнень учня з навчального 
предмету й аналіз результатів спостережен-
ня за його діяльністю. 

Обдарованість до занять з певного 
навчального предмету належить до 
загальної обдарованості, яку можна виявити, 
спостерігаючи за дитиною та виокрем-
люючи певні характеристики її проявів у 
діяльності. Такий учень [4, c. 57]: 
1) має широкий світогляд, багато знає про 

сучасні наукові досягнення, наслідки 
проявів явищ, про які його однолітки не 
знають і не здогадуються; 

2) добре встановлює зв’язки між 
властивостями явищ, причинною та 
наслідком у процесах; 

3) здатний побачити невизначеність в 
умовах завдань і здійснити їхній аналіз з 
урахуванням різних умов протікання 
явищ;  

4) швидко, без спеціального заучування, 
запам’ятовує прочитане або прослухане 
відносно наукових знань, не витрачає 
багато часу на повторення того, що треба 
запам’ятати; 

5) швидкими темпами просувається у 
вивченні нового навчального матеріалу з 
предмету; 

6) легко формує образи абстрактних понять 
і встановлює асоціативні зв’язки між 
образами та реальними об’єктами; 

7) уміє розмірковувати, використовуючи 
наукові поняття; 

8) лаконічно та логічно формулює власну 
думку, не плутається в думках; 

9) висуває оригінальні гіпотези для 
пояснення ситуацій та пропонує 
несподівані рішення; 

10) здатний запропонувати алгоритм 
вирішення нового завдання, розв’язує 
складні завдання, що потребують 
значних розумових зусиль; 

11) спостережливий, сприйнятливий, швид-
ко реагує на все нове й несподіване 
відносно навчального предмету; 
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12) здатний приймати адекватні рішення, що 
відповідають поставленій меті 
навчальної діяльності при вивченні 
навчального предмету; 

13) використовує знання з навчального 
предмету в практичних, повсякденних 
ситуаціях, у тому числі і в тих ситуаціях, 
які напряму не пов’язані з 
продемонстрованою інформацією чи 
отриманими навиками безпосередньо 
при викладенні навчального предмету; 

14) не сприймає на віру готові знання та 
намагається самостійно їх перевірити; 

15) має різнобічні інтереси та задає 
дорослим дуже багато питань, у тому 
числі з наввчального предмету; 

16) іноді сумує на уроках, тому що 
навчальний матеріал вже добре відомий 
з науково-популярної чи іншої 
літератури, розповідей дорослих. 
Орієнтуючись на запропоновані прояви 

характеристик обдарованості до навчаль-
ного предмету, важливо створювати умови 
для розвитку дитини. Для цього необхідно: 
1) вивчаючи навчальний предмет, 

пропонувати матеріал з домінуванням 
розвивальних завдань і з його 
мінімальною інформаційною насиченіс-
тю; 

2) орієнтуватися на інтелектуальну 
ініціативу дітей, їх бажання знайти 
самостійний шлях розв’язання навчальної 
проблеми з предмету, що вивчається; 

3) створювати на уроках умови для 
розвитку продуктивного мислення учнів 
та формування їхніх практичних навичок, 
пропонувати проблемні ситуації; 

4) вводити в практичну складову навчальної 
діяльності винахідницькі завдання та 
сприяти їх домінуванню над репродуктив-
ним виконанням завдань. 
Іноді дитина має схильність до нових, 

оригінальних ідей, але соромиться її 
демонструвати, тому намагається не 
проявляти. У такому випадку, спираючись 
на виявлені характеристики проявів дитячої 
обдарованості, потрібно підбадьорити учня, 
заохотити його добрим словом, дією. 

На сучасному етапі розвитку суспільства 
наука накопичила достатньо теоретичної та 
практичної  інформації  як  вітчизняних,  так 
і зарубіжних фахівців, з проблеми 
визначення проявів дитячої обдарованості. У 

зв’язку з цим, на думку автора, серед освітян 
потрібно вести більш поширену 
просвітницьку діяльність з цієї проблеми, 
яка не втрачає своєї актуальності протягом 
багатьох років і навіть десятиліть. 

Досить часто, особливо на побутовому 
рівні, використовується термін  «вундер-
кінд» (Wunderkind – з німец.,дослівний 
переклад – чудо-дитина).Досить активно 
його використовували в ХVIII-XIX 
сторіччях для характеристики дітей, які 
відзначалися «надзвичайним» розвитком 
здібностей. На даному етапі розвитку науки 
він є застарілим. Відповідає сучасному 
трактуванню поняття «обдарованість».  

Часто слова «обдарованість», «талано-
витість» («талант») вживають як синоніми. 
Але таке використання малопродуктивне. 
Більше того, воно створює двозначність, 
якої бажано уникати. Тому фахівці вбачають 
у понятті «талановитий» спеціальне 
значення, яке має два обґрунтування – у 
більш широкому та вузькому трактуванні. 

При більш широкому трактуванні, 
термін «талановитий» використовується при 
визначені людини, розвинені здібності 
(обдарованість) якої знайшли свій прояв на 
рівні реалізації у суспільстві. Талановита 
людина – це та, обдарованість якої має 
суспільно-корисний характер. 

При більш вузькому тлумаченні 
визначення «талановитий» відноситься до 
людини, яка має дуже високий ступінь 
здібностей до якої-небудь спеціальної 
діяльності (музичної, художньої, 
літературної, технічної, спортивної), 
причому ці здібності вже значною мірою 
встигли реалізуватися в конкретних 
суспільне значущих продуктах. Крім того, у 
цей термін звичайно вкладаються ще дві 
ознаки: наявність виявленого творчого 
елементу та домінування проявів задатків. 

У такому розумінні, наприклад, 
п’ятирічна дитина, яка яскраво виступає на 
концертах різного рівня, є талановитою 
(хоча поки що й не геніальною, як іноді 
трактують подібні виступи дітей). Студент, 
який у п’ятнадцять років закінчив 
університет, поки що тільки відноситься до 
обдарованої молоді. Отже, поняття «талант» 
у широкому розумінні – не має вікових 
обмежень. 
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Поняття «обдарованість» покриває весь 
об’єм поняття «талант». Будь-яка талановита 
людина є разом з тим і обдарованою, але не 
кожну обдаровану людину можна назвати 
талановитою. Деяким обдарованим дітям ще 
треба досягти рівня талановитості, і не всім, 
на жаль, це вдається. 

Геніальність – найвищий рівень прояву 
творчих здібностей, являє собою суспільну 
оцінку досягнень особистості. 

Коли трактувати творчість як процес, то 
геній – людина, яка творить на основі 
несвідомої активності, яка здатна 
переживати найширший діапазон станів 
завдяки тому, що несвідомий творчий 
суб’єкт виходить з під контролю 

раціонального початку та саморегуляції. За 
Ломброзо, «особливості геніальності в 
порівнянні з талантом, що вона є чимось 
несвідомим і виявляється несподівано». 
Отже, геній створює через активність 
несвідомого творчого суб’єкта [2]. 

Питання, що задають педагоги, 
перебуваючи на курсах підвищення 
кваліфікації у Сумському обласному 
інституті післядипломної педагогічної 
освіти, досить часто торкаються саме 
проблеми здібностей, обдарованості, 
таланту. Учителі намагаються розібратися у 
змісті цих понять, вирішити навчальні 
проблеми організації взаємодії з 
обдарованими учнями в освітньому закладі. 

ЛІТЕРАТУРА 
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CТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАПРОШУЄ НА БЕЗКОШТОВНІ ЛЕКЦІЇ З 
МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ 

Факультет філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова підготував освітній проект «Культурологія», який допоможе отримати 
відповіді на всі запитання про особливості спеціальності «Культурологія» і занурить у 
захоплюючий світ культури і мистецтва. 

Культурологія – наука, яка вивчає смисли, втілені в результатах культурної діяльності 
людства. Провідні фахівці кафедри культурології запрошують на відкриті зустрічі із 
зацікавленими дізнатися про найбільш актуальні та перспективні аспекти культурології.  

Проект «Культурологія» пропонує  зустрічі на різні теми, тому бажаючі можуть обрати те, 
що до вподоби:  
 Якщо ви цікавитесь сучасними тенденціями у галузі  культури і хочете дізнатись, що буде 

популярним у другому десятилітті ХХІ століття, то 26 березня Галина Мєднікова дасть 
відповіді на всі запитання в авторській лекції. Досвідчена професорка зуміє зацікавити 
різностороннім підходом щодо вивчення культури і мистецтва. 

 Однією з актуальних тем  сучасної гуманітарної думки є тема ментальності. І саме 
культурологічний підхід дає змогу відкрити для себе цю цікаву тему не лише з 
теоретичного, а й з практичного боку. 27 березня у стінах університету Лариса Осадча 
поділиться багаторічними напрацюваннями з культурології ментальності. 

 На зустрічі 28 березня присутні переглянуть і обговорять уривки відомих кінострічок, 
мультсеріалів і коміксів. Сергій Русаков, дослідник і викладач, запропонує погляд 
культуролога на улюблені твори масової культури.  
Освітній проект «Культурологія» – найкращий спосіб дізнатись про навчання в 

університеті, не витрачаючи час на відвідування офіційних днів відкритих дверей і 
прослуховування офіційних промов.  

Проект відбувається в рамках кампанії «Вступ-2018», тому буде цікавим всім, хто 
цікавиться питаннями феномену культури, а також планує навчання на рівні «Бакалавр 
культурології» та «Магістр культурології». «Хочеш бути успішним – вчись мислити» – такий 
девіз спільноти студентів і викладачів факультету філософської освіти і науки.  

Участь у заняттях у проекті «Культурологія» є вільною за умови попередньої 
реєстрації: https://goo.gl/forms/i7AYPvbUAy6JPEND2  

У разі додаткових запитань про проект «Культурологія», будь ласка, зателефонуйте 
+38(099)-94-22-630. 

Якщо вас цікавлять особливості і формати здобуття вищої освіти з культурології або 
хочете отримати інформацію щодо навчання в університеті, то зателефонуйте за номером   

38(067)-44-08-591.  
 

Будемо раді бачити вас серед учасників!  
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НАШІ АВТОРИ  
БРАТКОВА Г. – методист навчально-методичного відділу моніторингу 

якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання 
комунального закладу Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 

ГРИЦАЙ С. – кандидат педагогічних наук, проректор з наукової 
роботи комунального закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти 

ГРОБОВА В. – директор Департаменту освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації 

ЛАПОНОГ М. – начальник відділу правопросвітництва та взаємодії із 
суб'єктами надання безоплатної первинної правової 
допомоги  

ЛИТОВЧЕНКО О. – методист Охтирського міського центру позашкільної 
освіти –  малої академії наук  

ЛОГВИНЕНКО Ю. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
соціально-гуманітарної освіти комунального закладу  
Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

ОЛЕЙНІКОВА Н. – завідувач Грунського дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) «Барвінок» відділу освіти, молоді та 
спорту Грунської сільської ради Охтирського району 
Сумської області 

ПАРХОМЕНКО С. – учитель англійської мови комунальної установи 
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 імені 
Ігоря Гольченка Сумської міської ради  

ПЕРЛИК В. – старший викладач кафедри професійної освіти та 
менеджменту комунального закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти 

СВЄТЛОВА Т. – методист з математики відділу координації освітньої 
діяльності та професійного розвитку комунального 
закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

СИДОРЕНКО І. – старший викладач кафедри психології комунального 
закладу  Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

ЦИМЕРМАН І.  старший викладач кафедри дошкільної та шкільної 
освіти  комунального закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти 

ЯРОШЕНКО О.  заступник директора з навчально-виховної роботи  
Сумської спеціалізованої школи № 7 ім. Максима 
Савченка м. Суми 
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