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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ ’Ю  

ВЗАЄМОДІЯ ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ  
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО  

ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

І. УДОВИЧЕНКО  

Сьогодні ми спілкуємося з проректором 
з науково-педагогічної та методичної 
роботи Сумського ОІППО, доктором 
педагогічних наук, доцентом Удовиченко 
Іриною Віталіївною щодо співпраці 
новостворених центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників та 
Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, про 
робочі плани та перспективи. 
– Шановна Ірино Віталіївно, розкажіть, 

будь ласка, про завдання центрів 
професійного розвитку педагогічних 
працівників та відмінність їхньої роботи 
від діяльності районних (міських, ОТГ) 
методичних кабінетів. 

– Діяльність Центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників 
унормована Положенням про центр 
професійного розвитку педагогічних 
працівників (затверджено Постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 липня 
2020 р. № 672) та спрямована на 
сприяння професійному розвитку 
педагогічних працівників, їхню 
психологічну підтримку та консульту-
вання. Центри професійного розвитку 
педагогічних працівників, відповідно до 
покладених на них завдань:  
узагальнюють і поширюють інформацію 
з питань професійного розвитку 
педагогічних працівників;  координують 
діяльність професійних спільнот 
педагогічних працівників;  формують та 
оприлюднюють на власних веб-сайтах 
бази даних програм підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників, 
інші джерела інформації (веб-ресурси), 
необхідні для професійного розвитку 
педагогічних працівників;  забезпечують 

надання психологічної підтримки 
педагогічним працівникам; органі-
зовують і проводять консультування 
педагогічних працівників. 

– Які основні напрями консультування 
педагогічних працівників? Добре відомо, 
що відмінність центрів і методичних 
кабінетів – відсутність контролюючих 
функцій, зменшення кількості звітної 
документації. 

– Так, головне функціональне призначення 
центрів – надання  консультативних 
послуг педагогічним працівникам, 
зокрема з питань: планування та 
визначення траєкторії професійного 
розвитку педагогічних працівників; 
проведення супервізії; розроблення 
документів закладу освіти; 
особливостей організації освітнього 
процесу за різними формами здобуття 
освіти, у тому числі з використанням 
технологій дистанційного навчання; 
упровадження компетентнісного, 
особистісно орієнтованого, діяльнісного, 
інклюзивного підходів до навчання 
здобувачів освіти і нових освітніх 
технологій.  

– У якому форматі проходить співпраця 
Сумського обласного інституту 
післядипломної освіти й новостворених 
центрів? Які проблеми Ви як проректор 
плануєте вирішувати в ході професійної 
взаємодії з колегами? 

– Станом на кінець 2020 – початок 2021 рр. 
співпраця Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти та 
центрів професійного розвитку 
педагогічних працівників полягає у 
реалізації 3 напрямів: 
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1) нормативно-правового – доведення до 
відома працівників центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників вимог 
чинного законодавства за напрямом 
діяльності; з цією метою нами на сайті 
Сумського ОІППО на «Мобільній сторінці 
методиста» створено рубрику 
«Директору ЦПР ПП», де у відкритий 
доступ виставлено все документування 
діяльності Центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників (далі 
– ЦПР ПП); окрім того, щомісяця 
Сумський ОІППО на місця направляє 
листи-роз’яснення щодо функціонування 
ЦПР ПП; 

2) статистично-інформаційного, що полягає 
у зборі аналітико-статистичної 
інформації процесу створення центрів на 
місцях, ознайомлення з цією 
інформацією суб’єктів діяльності; так, 
станом на 01.02.2021 в області створено 
18 центрів професійного розвитку 
педагогічних працівників; 

3) модераторсько-організаційного: 
організовано  тематичне навчання 
«Організація функціонування центрів 
професійного розвитку педагогічних 
працівників», яке пройшли  35 педагогів, 
опанувавши 5 блоків інформації, що 
становить 1 ECTS (30 год), та за 
результатами навчання отримали 
сертифікати; окрім того, з метою 
партнерства та ефективної взаємодії 
укладаємо договори про співпрацю 
Сумського ОІППО та ЦПР ПП. 
Подальшу співпрацю ми плануємо 

реалізовувати за цими напрямами, на основі 
двустороннього співробітництва, де 
базовими є інформування – навчання – 
зворотної взаємодії. 
– Ірино Віталіївно, Ви виступали 

модератором першого обласного 
тематичного заходу для ЦПР ПП. 
Розкажіть, на який контингент був 
розрахований захід і хто виступив у ролі 
лекторів едукації? 

– Участь у тематичному навчанні взяло 35 
попередньо зареєстрованих слухачів – 
педагогічних працівників (директори, 
консультанти, психологи ЦПР ПП; 

спеціалісти відділів освіти). Навчання 
проходило у період 25-28.01.2021 за 
тематичними блоками та їх складовими, 
зміст яких розкрили лектори, зокрема: 
структурно-організаційний та фахово-
фасилітаційний блок – Удовиченко І.В., 
проректор з науково-педагогічної та 
методичної роботи Сумського ОІППО, 
доктор педагогічних наук, доцент; 
конструктивно-функціональний блок – 
Рябуха А.П., начальник управління 
Державної служби якості освіти у 
Сумській області та Грицай С.М., 
проректор з наукової роботи Сумського 
ОІППО, кандидат педагогічних наук, 
доцент; юридично-правовий блок – 
Шаповал М.Д., головний спеціаліст-
юрисконсульт Департаменту освіти і 
науки Сумської обласної державної 
адміністрації та Єшенко С.Ю., начальник 
відділу правової, кадрової, організаційної 
роботи Сумського ОІППО; фінансово-
економічний блок – Шевченко О.І., 
провідний економіст з праці бух-
галтерської служби Сумського ОІППО. 

– Отже, зміст заходу передбачав 
різновекторну інформацію? 

– Так, відповідно до програми заходу, 
слухачі опанували 5 змістових блоків: 
конструктивно-функціональний; струк-
турно-організаційний; фахово-фасиліта-
ційний; фінансово-економічний; юри-
дично-правовий. Ми ставили собі на меті 
довести до відома учасників послі-
довність усіх дій та процедур – від 
створення (нормативно-правове, юри-
дично-правове, фінансово-економічне 
забезпечення) до функціонування 
(структурно-організаційне забезпечення) 
ЦПР ПП.  

– Чи була представлена, у рамках 
тематичної едукації, практична 
складова роботи? Якщо так, то в якому 
форматі? 

– Усі учасники заходу не були пасивними 
слухами. Досвідом роботи щодо 
створення першого в Сумській області 
ЦПР ПП, у рамках програми четвертого 
дня навчання, з учасниками едукації 
поділилася          Сахно О.І.,           директор  
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Спілкувалася Ганна Панасюра 

КУ «Новослобідський центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» 
Новослобідської сільської ради; 
інформацією щодо атестації педагогічних 
працівників – Брянцева С.М., директор 
КУ «Путивльський центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» 
Путивльської міської ради. 
– Що Ви плануєте у своїй подальшій роботі? 
– За результатами проведеного заходу ми 

маємо виключно позитивні відгуки 
учасників, але й бачимо шляхи 
подальшого удосконалення. Можна 
сказати, що за результатами навчання та 
за побажаннями учасників  ми створили 

відповідну Viber-спільноту та працюємо 
над друком каталогу ЦПР ПП Сумської 
області.  

– Які перспективи подальшої співпраці з 
центрами та чи є заплановані  спільні 
заходи на майбутнє? 

– Так, ми плануємо наступний захід для 
ЦПР ПП, із якими у нас (Сумський ОІППО) 
підписано угоди про співпрацю, а станом 
на лютий 2021 р. таких уже нараховується 
6 суб’єктів. 

– Ірино Віталіївно, дякуємо за змістовну 
розмову та розраховуємо на подальшу 
співпрацю! 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УМОВАХ  

ПЕРЕХОДУ НА КОМПЕТЕНТНІСНУ СИСТЕМУ  

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Н. СУКАЧОВА  

У сучасних ситуаціях викликів і загроз, 
великих перспектив розвитку в Україні 
виникла потреба в актуалізації концепції, 
яка б визначала нову стратегію 
цілеспрямованого й ефективного процесу 
виховання суб’єкта громадянського 
суспільства, громадянина-патріота.  

Визначення нової стратегії національ-
но-патріотичного виховання як багато-
компонентної та багатовекторної системи 
здійснено на основі співробітництва між 
системою освіти, органами державної 
влади та громадськими організаціями.  

Оновленню національно-патріотичного 
виховання сприяли ухвалені державні 
документи. Так, у 2019 році прийнято 
базові нормативні документи: «Стратегію 
національно-патріотичного виховання 
дітей» [7], «Концепцію національно-
патріотичного виховання в системі освіти 

України» [2]. 
Отже, національно-патріотичне вихо-

вання є одним із пріоритетних напрямів 
діяльності держави та суспільства щодо 
розвитку національної свідомості на основі 

тей (самобутність, воля, соборність, 
гідність), формування у громадян почуття 
патріотизму, поваги до Конституції та 
законів країни, готовності до виконання 
обов’язку із захисту незалежності та 
територіальної цілісності України, сповіду-
вання європейських цінностей [6]. 

В основу системи національно-
патріотичного виховання покладено ідеї 
зміцнення державності як консолідуючого 
чинника розвитку суспільства, формування 
патріотизму та утвердження національних 
цінностей. 
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Формування ціннісних орієнтирів і 
громадянської самосвідомості здійс-
нюється на прикладах героїчної боротьби 
народу за утвердження суверенітету 
власної держави, ідеалів свободи, 
соборності, успадкованих зокрема від 
княжої доби, українських козаків, 
Українських Січових Стрільців, армій 
Української Народної республіки та 
Західноукраїнської Народної Республіки, 
учасників антибільшовицьких селянських 
повстань, загонів Карпатської Січі, 
Української повстанської армії, українців-
повстанців у сталінських таборах, учасників 
дисидентського руху. Також національно-
патріотичне виховання має здійснюватися 
на прикладах мужності та героїзму 
учасників революційних подій в Україні у 
2004, 2013-2014 років, Героїв Небесної 
Сотні, учасників антитерористичної операції 
та операції об’єднаних сил у Донецькій і 
Луганській областях, спротиву окупації та 
анексії Автономної Республіки Крим 
Російською Федерацією [6]. 

У національно-патріотичному вихованні 
важливо використати й виховний 
потенціал, пов’язаний із героїзмом 
українців, які боролися в арміях держав – 
учасників Антигітлерівської коаліції та в 
рухах опору Німеччини та її союзниками під 
час Другої світової війни 1939-1945 років, 
учасників міжнародних операцій з 
підтримання миру та безпеки. 

Водночас важливою складовою 
національно-патріотичного виховання є 
поширення інформації про досягнення 
наших співвітчизників та їхній внесок у 
скарбницю світової цивілізації, зокрема у 
сферах освіти, науки, мистецтва, спорту.  

У новій редакції Концепції враховано 
незворотність європейського та євроатлан-
тичного курсу України, яка закріплена 
змінами до Конституції України, 
проведення операції Об’єднаних сил, 
відповідно до Указу Президента України 
«Про Стратегію національно-патріотичного 
виховання» від 18.09.2019 № 286/2019 
уточнено основні складові національно-
патріотичного виховання: громадсько-
патріотичне, військово-патріотичне та 
духовно-моральне виховання [7]. 

Указом Президента доручено Кабінету 
Міністрів розробити у двомісячний строк 
план дій щодо реалізації вказаної Стратегії, 
затвердження плану дій на 2020-2025.  

Формування патріотизму в українському 
суспільстві залишається першочерговим і 
для держави,  і для системи освіти в цілому. 
У зв’язку з цим національно-патріотичне 
виховання є важливою складовою 
освітнього процесу [3].  

Концепцією встановлено, що 

національно-патріотичне виховання дітей 

та молоді – це комплексна системна і 

цілеспрямована діяльність органів держав-

ної влади та місцевого самоврядування, 

громадських об’єднань і благодійних 

організацій, сім’ї, закладів освіти, інших 

інститутів щодо формування у молодого 

покоління високої патріотичної свідомості, 

почуття вірності, любові до Батьківщини, 

турботи про благо свого народу, готовності 

до виконання громадянського та консти-

туційного обов’язку із захисту національних 

інтересів, цілісності, незалежності України, 

сприяння становленню її як правової, 

демократичної, соціальної держави. 

Найважливішим пріоритетом національно-

патріотичного виховання є формування 

ціннісного ставлення особистості до україн-

ського народу, Батьківщини, держави,  

нації [1]. 

Метою національно-патріотичного вихо-
вання є становлення самодостатнього 
громадянина-патріота України, гуманіста і 
демократа, готового до виконання 
громадянських і конституційних обов’язків, 
до успадкування духовних і культурних 
надбань українського народу, досягнення 
високої культури взаємин. Воно сприяє 
єднанню українського народу, зміцненню 
соціально-економічних, духовних, культур-
них основ розвитку українського 
суспільства і держави.  

Варто зазначити, що питання 
національно-патріотичного виховання в 
умовах переходу на компетентнісну 
систему освітньої діяльності розкри-
ваються    наскрізно    в    рамках    програми  
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«Нова українська школа у поступі до 
цінностей» [5]. 

Концепція Нової української школи 
пропонує виховний компонент змісту 
компетентностей, визначених у Законі 
України «Про освіту». Закладені основні 
орієнтири компетентнісного виховання 
особистості учня можуть творчо наповню-
ватись конкретним змістом з урахуванням 
особливостей функціонування закладу 
освіти, вікових та індивідуальних 
можливостей учнів, інших актуальних 
соціальних викликів.  

Компетентнісний підхід забезпечує 
використання набутих особистістю 
духовно-моральних цінностей у відповідній 
практико-орієнтованій поведінці (у системі 
вчинків), гуманістичному спілкуванні, 
душевно-продуктивних та емоційних 
контактах.  

Компетентнісний підхід сприяє поєднан-
ню й інтегруванню теорії та практики в 
осягненні дітьми моральних і життєвих 
цінностей, здатність застосовувати 
отриманні знання у різних життєвих 
ситуаціях, використанню сучасних педаго-
гічних технологій [5]. 

Пріоритети у вихованні компетентної 

особистості визначаються відповідно до 
актуальних завдань і перспектив розвитку 
українського суспільства, позитивної 
соціалізації особистості та з урахуванням 
вікових можливостей учнів і специфіки 
організації виховного процесу в закладі 
освіти; пов’язуються з реалізацією прав і 
обов’язків учасників виховного процесу як 
активних членів громадянського суспільст-
ва.  

За Державним стандартом базової та 
повної загальної середньої освіти, 
компетентність – це готовність і здатність 
особистості чинити морально на основі 
цінностей, світоглядних орієнтирів, 
етикету: усвідомлювати необхідність 
моральної поведінки, розуміти причинно-
наслідкові зв’язки своїх дій, уміти 
обґрунтовувати і цивілізовано відстоювати 
свою позицію, приймати зважені моральні 
рішення, виявляти відповідальність, брати 
на себе обов’язки та протистояти 
аморальним впливам.  

Компетентнісний потенціал забезпечує 

можливість усебічного розвитку особис-

тості дитини на основі ключових 

компетентностей.  

Компетентнісний потенціал виховання 

№ Ключова компетентність Ціннісне ставлення та практичні здатності 

1 Спілкування державною (і рід-
ною мовою у разі 
відмінності) мовами. 

Ціннісне ставлення: 
– усвідомлення ролі рідної (державної) мови 

як механізму національної та етнічної самоі-
дентифікації, збереження світового мовного 
різноманіття, способу збереження культур-
них традицій і стратегій, аудіо- та візуалізацію 
культурного різноманіття свого народу; 

– усвідомлення     ролі     української     мови     в  
особистому житті, а також у житті нації та  
держави; 

– спілкування українською мовою у школі та 
поза школою. 

Практична здатність: 
– розуміти українську мову; 
– послуговуватися     державною      мовою     в  

різноманітних життєвих ситуаціях і дотриму-
ватися мовного етикету; 

– застосовувати різноманітні комунікативні 
стратегії залежно від мети спілкування; 
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  – формулювати     чітко       думки,      дискутувати,  
наводити аргументи, відстоювати власну  дум-
ку; 

– уміти правильно використовувати  термінологі-
чний      апарат,        спілкуватися      в        процесі 
навчально-пізнавальної діяльності; 

– розв’язувати конфлікти за допомогою спілку-
вання; 

– популяризувати     ідеї    гуманізма,     добра    та  
краси; 

– протистояти засміченості мови, лайливим сло-
вам. 

2 Спілкування іноземними 
мовами. 

Ціннісне ставлення: 
– усвідомлення ролі іноземної мови як механізму    

глобалізації, як запоруки  зручності  самореалі-
зації в умовах закордоння; 

–   ціннісне ставлення до культурних надбань різ-
них народів, соціальної рівності; 

– позитивне    сприйняття   інакшості,  інтерес   до  
      культурних відмінностей; 
– толерантне ставлення до представників різних 

народів і культур; 
–   запобігання проявам ксенофобії, нетерпимості 

та расизму. 
Практична здатність: 
– готовність     прийняти     представників      інших  

культур такими, якими вони є; 
–  знати і за потреби спілкуватися мовами інших 

народів; 
–   володіти навичками міжкультурної взаємодії; 
– запобігати     міжетнічним      і      міжкультурним  
      конфліктам; 
–   уміти розв’язувати конфліктні ситуації та знахо-

дити компроміси. 

3 Математична компетентність. 
  

Ціннісне ставлення: 
– усвідомлення важливості математичного мис-

лення та математичних знань у життєдіяльності 
людини; 

– розуміння цілісної картини світу, закономірнос-
ті розвитку суспільства, людських відносин, 
небезпек у застосуванні маніпулятивних техно-
логій; 

– дотримування     логіки     та     послідовності     у  
      мисленні та діях; 
– протистояння маніпулятивним впливам. 
Практична здатність: 
– розвивати критичне мислення; 
– аналізувати,    систематизувати    і    сентизувати  
      інформацію; 
– установлювати причиново-наслідкові зв’язки; 
– виокремлювати головні та другорядні цілі, ри-

зики поведінки, ризиковані життєві ситуації й 
обирати шляхи їх вирішення. 
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4 Компетентності у природничих 
науках і технологіях. 
  

Ціннісне ставлення: 
– 

світ,   сферу   людських   відносин   і   про  
      себе; 
– критичне оцінювання результатів людської 

діяльності у природному середовищі. 
Практична здатність: 
– готовність до саморозвитку й опанування 

сучасними технологіями; 
– використовувати сучасні технології у своїй 

діяльності; 
– брати участь у дослідній і проектній діяльнос-

ті. 

5 Інформаційно-цифрова  
компетентність. 
  

Ціннісне ставлення: 
– здійснення пошукової діяльності та виконан-

ня задач за алгоритмом; 
– уміння працювати з різними Інтернет-

ресурсами; 
– розпізнавання достовірних і недостовірних 

джерел інформації; 
– протистояння Інтернет-агресії, Інтернет-

булінгу тощо. 
Практична здатність: 
– уміти використовувати різні способи пошуку 

корисної       інформації        в       довідникових  
Джерелах  (зокрема, за допомогою  інфор-
маційно-комунікативних     технологій),   кри-
тично мислити в процесі збору та обробки 
інформації; 

– дотримуватися етикету; 
– критично відбирати Інтернет інформацію; 
– дотримуватися правил безпеки в Інтернет-

мережі та здатність протистояти інтернет-
ризикам та маніпулятивним технологіям у 
ЗМІ та рекламі, соціальних мережах, комп’ю-
терних іграх. 

6 Уміння вчитися впродовж життя. 
  

Ціннісне ставлення: 
– визначення мети та цілі власного життя і діяльнос-

ті, планування й організація життя; 
– Визначення   близьких,    середніх   і   далеких  

перспектив, розроблення стратегії життя; 
– уміння працювати самостійно і в команді; 

– розширення знаннєвої та емоційної сфери, власні 
уявлення про життя; 

– застосовування       різних      поведінкових      і  
комунікативних стратегій відповідно до мети дія-
льності та конкретної ситуації. 

Практична здатність: 
– уміти  моделювати власний освітній  розвиток, 

аналізувати, контролювати, корегувати й оціню-
вати результати освітньої діяльності; 
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  – прагнути оволодівати новими знаннями та 
навичками; 

– готовність удосконалювати свої моральні, 
морально-вольові якості та навички поведін-
ки впродовж життя; 

– розуміти необхідності роботи над собою. 

7 Ініціативність і 
підприємливість. 
  

Ціннісне ставлення: 
– аналізування життєвих ситуацій; 
– презентування власної ідеї та ініціативи; 
– формулювання власних пропозицій, рішень; 
– виявлення лідерських якостей; 
– усвідомлення ціннісного змісту грошей, праці 

та рівності прав людей, праці батьків; 
– засудження споживацького способу життя та 

трудової експлуатації дітей. 
Практична здатність: 
– готовність брати відповідальність за себе та 

інших; 
– розвивати моральні якості для успішної про-

фесійної кар’єри; 
– брати участь у шкільних заходах, волонтер-

ській діяльності, у трудових десантах і благо-
дійних акціях. 

8 Соціальна та громадянська ком-
петентності. 
  

Ціннісне ставлення: 
– усвідомлення змісту понять «громадянин», 

«патріотизм», «військово-патріотичне вихо-
вання», «готовність до захисту Вітчизни» як 
важливих          складників        життєдіяльності  
людини; 

– усвідомлення конституційного обов’язку  
щодо громадянських прав та захисту сувере-
нітету і територіальної цілісності України; 

– бажання    брати    участь   у    різних   формах  
позакласної та позашкільної роботи військо-
во-патріотичного спрямування; 

– участь у шкільному самоврядуванні і в дитя-
чих громадських об’єднаннях. 

Практична здатність: 
– володіти навичками допомоги, самодопомо-

ги, захисту та виживати в складних умовах; 
– готовність захищати Батьківщину; 
– дотримуватися конституційних норм, повага 

до державних символів, законів України; 
– гуманно ставитися до інших людей, бути 

здатним до альтруїзму, співчуття, емпатії; 
– цінувати і поважати свободу інших, право на 

вибір та власну думку; 
– поважати гідність кожної людини. 
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9 Обізнаність та самовираження у 
сфері культури. 
  

Ціннісне ставлення: 
– ідентифікація себе як представника певної 

культури; 
– визначення ролі та місця української культу-

ри в загальноєвропейському та світовому 
контекстах; 

– використання        культурного       досвіду      в  
життєвих ситуаціях; 

– долучення до творчості, висловлюючи власні 
ідеї, спираючись на досвід і почуття, викорис-
товуючи відповідні зображувально-виража-
льні засоби. 

Практична здатність: 
– поціновувати культурні здобутки людства та 

інтерес до них; 
– бути відкритим до культурного діалогу; 
– потреба у творчій діяльності, яка б відповіда-

ла здібностям і нахилам. 

10 Екологічна грамотність і здоро-
ве життя. 
  

Ціннісне ставлення: 
– усвідомлення природи, як джерела свідо-

мості й духовності; 
– усвідомлення людини як частини та результа-

ту еволюції природи; 
– усвідомлення діяльності людини й її потреб 

як чинника руйнування довкілля; 
– формування ставлення до природи як універ-

сальної цінності; 
– визнання за об’єктами природи права на 

існування      незалежно       від      привнесеної  
користі; 

– усвідомлення значущості здорового способу 
життя, фізичної підготовки та фізичного роз-
витку для повноцінного життя людини. 

Практична здатність: 
– уміти виокремлювати екологічний контекст 

будь-якого виду діяльності; 
– формувати практичні навички екологічно 

безпечної поведінки (вміти обирати діяль-
ність, що наносить найменшої шкоди при-
роді); 

– уміти застосовувати позитивні надбання 
народних традицій та етнічної культури у 
ставленні до природи й побутовій діяльності. 

Головне завдання закладів освіти – так 
побудувати роботу, щоб сама її 
організація, приклади авторитетних 
наставників-учителів, освітнє середовище 
виховували учнів у дусі патріотизму, 
глибокого розуміння історії свого народу, 
національної ідентичності, самобутності. 
Завдання вчителів  полягає у тому, щоб 

слова «Україна», «патріотизм» набували 
для учня особливого сенсу, тобто 
сприймалися «не лише розумом, а й 
серцем». Не менш важливим є 
повсякденне виховання поваги до 
Конституції держави, законодавства, 
державних   символів   –   Герба,    Прапора,  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Гімну. Важливим аспектом національно-
патріотичного виховання є повага та любов 
до державної мови. Мовне середовище 
повинно впливати на формування учня-
громадянина, патріота України [3]. 

Поняття «освіта», «освітній процес» в їх 
сучасному розумінні охоплюють навчання, 
виховання та розвиток, а тому потребують 
від учителя особливих якостей, а саме: 
професіоналізму, інформативної грамот-
ності, широкого кругозору, педагогічної 
творчості, відкритості до нового, володіння 
інтерактивними методами, мобільності, 
комунікативості, критичного мислення, 
емоційної врівноваженості, особистісної 
гнучкості, здатності до самоаналізу та 
самоконтролю.  

Виховний процес буде невід’ємною 
складовою всього освітнього процесу й 
орієнтуватиметься на загальнолюдські 
цінності, зокрема морально-етичні (гідність, 
чесність, справедливість, турбота, повага 
до життя, повага до себе та інших людей), 
соціально-політичні (свобода, демократія, 
культурне різноманіття, повага до рідної 
мови і культури, патріотизм, шанобливе 
ставлення до довкілля, повага до закону, 
солідарність, відповідальність). Нова школа 
плекатиме українську ідентичність. Нова 
українська школа виховуватиме не лише 
відповідальність за себе, а й за розвиток і 
добробут країни та всього людства[4]. 

Патріотичне виховання має здійсню-
ватися не лише в позаурочній діяльності, 
але й на кожному уроці. Тому однією з 
пріоритетних тенденцій має стати пошук 
форм «діяльнісного патріотизму». Основ-
ними рекомендованими формами та 
методами роботи зі старшокласниками є: 
тренінги, майстер-класи, презентації, 
проектна діяльність, тематичні виховні 
години, шкільний театр, інші види 
педагогічної анімації; основними методами: 
інтерактивні (рольові ігри, інтелектуальні 
аукціони, «мозкові атаки»), вправи (усні, 
письмові, графічні), вправляння, метод 
аналізу соціальних ситуацій, кейс-стаді, 

створення ситуацій успіху, діалог, методика 
колективних творчих справ, SWOT-аналіз, 
наративні методи (етичні та сократівські 
бесіди, дискусії, диспути); кластерний 
метод (складання кросвордів, схем, 
таблиць, діаграм); рефлексивні 
(рефлексивно-експліцитний метод), метод 
«Оpen space», метод «Світове кафе», 
консультування, моделювання, доброчинні 
акції, учнівські доброчинні проекти, 
раптівки (флешмоби), форуми, скайп-
конференції, онлайн-спілкування, перфор-
манси, майстер-класи та інше. 

Форми та методи роботи можуть 
творчо доповнюватись і наповнюватись 
змістом, актуальним до потреб вікового та 
морально-духовного розвитку учня, з 
урахуванням її індивідуальних особли-
востей. 

Учитель загальноосвітнього середнього 
закладу освіти визначає вищою цінністю 
кожну людину, поважає її честь і гідність, 
права та свободи, зазначені у Конституції 
України, формує безпечне освітнє середо-
вище, вміє знаходити порозуміння серед 
здобувачів освітніх послуг та неухильно 
дотримується принципу рівності.  

Національно-патріотичне виховання в 
системі освіти здійснюється шляхом 
реалізації Стратегії національно-патріотич-
ного виховання, затвердженої Указом 
Президента України від 18 травня 2019 року 
№ 286/2019,  плану дій щодо реалізації 
державних цільових програм, обласних, 
місцевих цільових програм з національно-
патріотичного виховання. Саме це 
сприятиме національному відродженню та 
захисту демократичного європейського 
вектору України, Концепції національно-
патріотичного виховання в системі освіти 
України – формуванню випускника нової 
школи, патріота з активною позицією, який 
діє згідно з морально-етичними 
принципами і здатний приймати 
відповідальні рішення, поважає гідність і 
права людей [4]. 

1. Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України URL: file:///C:/
Users/NaM/Downloads/5d52797ca 746c359374718.pdf  

file:///C:/Users/NaM/Downloads/5d52797ca%20746c359374718.pdf
file:///C:/Users/NaM/Downloads/5d52797ca%20746c359374718.pdf
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ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО  

ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Т. БЛУЖАН  

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.08.2019 № 1038 «Про внесення змін до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641»URL: https://
mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-
16062015-641  

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08. 2019 № 1/9-523 «Про національно-
патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році» URL: https://
mon.gov.ua/ua/npa/pro-nacionalno-patriotichne-vihovannya-u-zakladah-osviti-u-20192020-
navchalnomu-roci  

4. «Нова українська школа» концептуальні засади реформування середньої школи URL: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna 
%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf  

5. Програма «Нова українська школа у поступі до цінностей» 
6. URL: https://ipv.org.ua/prohrama-nova-ukrainska-shkola/  
7. Стратегія національно-патріотичного виховання URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/286/2019#Text  

Одним із завдань української системи 
освіти є виховання  патріота, носія системи 
загальнолюдських цінностей. У цьому 
процесі величезного значення набуває 
визначення мети, завдань, змісту та 
засобів патріотичного виховання. 

До проблем виховання молодого 
покоління на засадах патріотизму в різні 
часи зверталися Г. Сковорода, К. Ушин-
ський, О. Огієнко, С. Русова, А. Макаренко, 
В. Сухомлинський, Г. Ващенко та інші.  

Одним з основних напрямів 
патріотичного виховання є краєзнавство, 
тобто вивчення історичних, географічних, 
культурних особливостей рідного краю.  

Об’єднуючи в собі навчально-
пізнавальну, пошуково-дослідницьку та 
суспільно-корисну діяльність дітей, 
краєзнавство володіє великим виховним 
потенціалом. Це зумовлено насамперед 
тим, що природа, суспільне життя і праця, 
економіка, культура, історичне минуле 
рідного краю – невичерпні джерела 
пізнання, формування національної 

самосвідомості і світогляду особистості, її 
всебічного та гармонійного розвитку на 
основі сприйняття навколишнього. 

До основних завдань національно-
патріотичного виховання належать: 
• формування любові до рідного краю 

(причетності до рідного дому, сім’ї, 
школи, міста); 

• формування духовно-моральних взає-
мин; 

• формування любові до культурного 
спадку свого народу; 

• виховання любові, поваги до своїх 
національних особливостей; 

• почуття власної гідності як представ-
ників свого народу; 

• толерантне ставлення до представників 
інших національностей, до ровесників, 
батьків, сусідів, інших людей. 
Втілення завдань потрібно починати з 

бажання повернути дітям те, що не 
вистачало нам багато років: солов’їну, 
квітучу,       багату,        мелодійну,      виразну  

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nacionalno-patriotichne-vihovannya-u-zakladah-osviti-u-20192020-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nacionalno-patriotichne-vihovannya-u-zakladah-osviti-u-20192020-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nacionalno-patriotichne-vihovannya-u-zakladah-osviti-u-20192020-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna
https://ipv.org.ua/prohrama-nova-ukrainska-shkola/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019%23Text
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українську мову. Рідна мова – 
найяскравіший вияв національного буття 
народу, його головна духовна скарбниця. 
Через мову народ передає з покоління в 
покоління свою мудрість і славу, традицію і 
культуру. Оволодіваючи рідною мовою, 
дитина пізнає свій народ, його характер, 
культуру, історію та думки. 

Важливо розвивати інтерес дітей до 
української мови  і культури за допомогою 
усної народної творчості. Скарбниця усної 
народної творчості надзвичайно багата. Є в 
ній казка й легенда, загадка і лічилка, 
приказки і прислів’я, скоромовки, 
колисанки, забавлянки. Вона відображає 
життя народу, його мову, історію, народну 
мудрість. Через народну творчість у дітей 
виникає уявлення про культуру та побут 
свого народу. 

Прислів’я та приказки приваблюють 
дітей яскравою грою слів, барвистістю 
мови, ритмікою. Їх можна використовувати 
під час сніданку, обіду, коли дитина виконує 
трудові доручення неохоче або 
відмовляється від роботи. Доцільно на 
прогулянці в різних ситуаціях поповнювати 
знання та словниковий запас дітей 
прислів’ями та приказками: під час 
спостережень у природі, праці на ділянці 
закладу освіти. 

Корисними будуть загадки, які мають 
багато спільного з прислів’ями та 
приказками. Тематика загадок різноманіт-
на: про рослинний та тваринний світ, пори 
року, працю, господарювання, побут. 
Успішне відгадування казок в давні часи 
було мірилом мудрості й розуму. 

Перлини народної мудрості – 
скоромовки, заклики. Їх можна заучувати з 
дітьми колективно на заняттях з 
ознайомленням з навколишнім, природою 
та  художньої літератури індивідуально або 
невеликою групою дітей, з метою 
правильної  вимови звуків. 

Знання з народознавства діти 
отримують на заняттях з:  
• оточуючої дійсності (іграшки, посуд, 

одяг, їжа, взуття, символи, рід, родовід, 
Україна тощо);  

• природи (рідна природа, календарні 
свята, обряди); 

• художньої літератури (казки, малі жанри 
українського фольклору, оповідання 
українських письменників); 

• образотворчої діяльності (народні 
промисли, розписи, скульптура, 
мистецтво); 

• праці (виготовлення виробів). 
А також під час організації ігор, на 

музичних і гуртових заняттях. Важливим 
напрямом національно-патріотичного вихо-
вання є вивчення культури, побуту, звичаїв 
рідного народу. Учнів ознайомлюють з 
культурними та матеріальними цінностями 
родини та народу, пояснюють зв’язок 
людини з минулими поколіннями, 
виховують розуміння смислу життя, інтерес 
до родинних і народних традицій. 

Українська державна символіка має 

патріотичного виховання в умовах 
сьогодення. Доцільно на заняттях знайо-
мити дітей з Державними символами: 
гімном, прапором, гербом. Паралельно з 
цим давати знання про народні символи та 
національну символіку, що розвивалися й 
уславлювалися впродовж століть: вишитий 
рушник, вишиванка, вінок, калина, верба та 
інші. 

Народні звичаї, обряди, традиції, пісні – 
потужна знаково-символічна система. Її як 
код, передавали з покоління в покоління, 
знання про людину в ньому, про головні 
цінності й святині нації.  

Неоціненна роль в ознайомленні дітей з 
творами національно-патріотичного 
мистецтва належить народній іграшці та 
національному посуду. На заняттях можна 
використовувати національну іграшку і як 
основний об’єкт розгляду, що допомагає 
дітям збагачувати словник новими назвами 
та розвиває їхню активну мову. 
Різноманітність іграшок викликає почуття 
гордості за народних талановитих 
майстрів, що творять в Україні. 

Під час ознайомлення із зразками 
народної творчості необхідно звертати 
увагу дітей на розмаїття форм, композицій, 
на поєднання кольорів, найбільш характер-
них для українських розписів на кераміці. Це 
не тільки сприяє заохоченню дітей до 
народної     національної     спадщини,    а     й  
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допомагає введенню в словник дитини 
нових слів (глечик, макітра), які від діда-
прадіда були в українській хаті. 

Завдання педагога разом з батьками 
формувати любов, приязнь до рідного 
дому, бажання берегти його, робити 
кращим. Важливо, щоб у дитини в сім’ї були 
свої обов’язки, щоб її не звільняли через 
малі роки від спільної праці. 

При ознайомленні з природою рідної 
країни акцент робиться на її красі, 
розмаїтті, багатстві, на її особливостях. Діти 
отримують уявлення про те, які тварини 
живуть в наших лісах, які ростуть дерева, за 
яким деревом можна відразу визначити 
Україну («Без верби і калини нема 
України»), які квіти квітнуть на українських 
полях і луках. 

Головна мета цих занять – пробудити в 
дитячих серцях любов до рідної країни з її 
багатою та різноманітною природою. Для її 
реалізації необхідно використовувати 
спостереження, екскурсії, нескладні 
досліди, працю на ділянках, бесіди за 
картинами, читання та інсценізацію творів 
художньої літератури, прогулянки 
«екологічною стежиною», відпочинок «на 
веселій галявині» з проведенням цікавих 
ігор. Учні залюбки долучаються до 
природоохоронної діяльності.  

Важливим напрямком роботи по 
вихованню любові до Батьківщини є 
формування у дітей уявлень про людей 
рідної країни. Перш за все необхідно 
згадати тих, хто прославив нашу країну – 
художників, композиторів, письменників, 
винахідників, учених, мандрівників, 
філософів, лікарів. Необхідно на 
конкретних прикладах, через долі людей 
познайомити з «характером» українського 
народу (творчі здібності, вмілість, 

пісенність, гостинність, доброзичливість, 
чутливість, вміння захищати свою 
Батьківщину).  

У народі кажуть: добрий приклад – 
кращий за сто слів. Втілюючи цей мудрий 
педагогічний прийом у життя, педагогам 
необхідно запрошувати до закладів освіти 
відомих людей, фахівців, чиї справи гідні 
наслідування та популяризації,  можуть 
стати прикладом для малят. Діти бачать, що 
звичайні люди, які їх оточують, пишуть 
вірші, випікають смачні хліби, керують 
складними машинами та механізмами, 
виборюють нагороди у спортивних 
змаганнях тощо. 

Цікавими та повчальними є заняття, 
спрямовані на прищеплення шанобливого 
ставлення до різних професій, до праці, 
зокрема екскурсії на сільськогосподарське 
виробництво. Учні, спостерігаючи, як 
вирощується хліб, переконуються, як 
багато терпіння, енергії та вміння 
докладають люди, аби на столі з’явилися 
смачні булочки. Наочними та вельми 
цікавими для дітей є заняття з теми «Праця 
твоїх батьків». Провідною у цих бесідах є 
думка про працьовитість українців як їхню 
національну рису. 

Неабияке значення для виховання 
свідомого громадянина є прищеплення 
шанобливого ставлення до героїв війни, 
ветеранів, до пам’яті про тих, хто загинув, 
захищаючи Вітчину; поваги до воїнів – 
захисників, кордонів Батьківщини. Діти з 
щирою вдячністю йдуть разом із батьками 
та вчителями до обеліска Слави, 
покладають квіти. Позитивно впливають 
бесіди, зустрічі з ветеранами та екскурсії. 
Добре, коли після кожного заходу учні 
беруть у руки олівці та фарби й 
відтворюють свої враження на папері. 
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СЕРГІЙ ПОДОЛИНСЬКИЙ –  

ФУНДАТОР НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ 

В. МАЗУРЕНКО, 
Ю. ЛОГВИНЕНКО 

Стратегічний напрям розвитку науки, 
який розроблявся останнім часом, показав, 
що вона не наблизила людство до 
вирішення глобальних світових проблем, а, 
навпаки, загострила їх і віддалила людину 
від Природи та Космосу. Планета 
забезпечує людство сприятливими умо-
вами для життя і розвитку, а яку вдячність 
отримує натомість? Індиферентністю, 
невихованістю, шкідливими викидами в 
атмосферу, засміченням земельних і 
водних ресурсів, нераціональністю 
господарювання цивілізація створює 
умови, що несумісні з життям життєсфери 
(термін О. Гумбольдта). Сьогодення 
демонструє глибоку кризу майже всіх 
суспільних і державних систем, стрімкою 
виявилася і духовно-світоглядна регресія. 

Започаткована С. Подолинським понад 
сто років тому українська наукова школа 
фізичної економії досі не має аналогів у 
світі, а здобутки її представників є настільки 
передовими (сучасна наука не може їх ні 
спростувати, ні довести, бо не має всіх 
необхідних для цього даних), що 
дозволяють вважати її новаторською.  

Мета статті – розкрити основні 
положення, викладені у праці С. Подолин-
ського «Праця людини і її відношення до 
розподілу енергії», із метою популяризації 
ідей представників української наукової 
школи фізичної економії як платформи для 
сталого розвитку людства.  

С. Подолинський (1850-1891) відомий 
світові як учений-новатор, косміст, 
основоположник української наукової 
школи фізичної економії. Він стояв біля 
витоків наукової парадигми кінця XІX ст. – 
енергетизму (осягнення природи й 
суспільства в спільному для них енергетич-
ному вимірі), і одним із перших указав на 

наявність у природі процесів, що 
протистоять ентропії, і, як наслідок, – на 
вразливість другого закону термодинаміки. 
Випереджаючи земну науку на століття, 
учений дослідив процес циркуляції енергії у 
Всесвіті та розкрив зв’язок сонячної енергії 
із життям на Землі,  вивів закон 
енергетичної безпеки людства, що полягає 
в уловлюванні, накопиченні та збереженні 
сонячної енергії, яка є невичерпною 
енергією прогресу.  

Цивілізація має піклуватися про 
майбутні покоління. Що їм залишиться 
після нашого нераціоналізму? Наприклад, 
уже сьогодні регіони, де здійснюється 
видобуток залізної руди, мінералів, вугілля, 
нагадують ландшафти мертвих поверх-
ностей Марса чи Місяця.  

Сформульований С. Подолинським 
закон енергетичної економіки має 
вирішальне значення для позитивного 
вирішення майже всього спектру 
глобальних проблем сучасності, тому 
протягом останніх десятиліть спостері-
гається посилена увага до розвідки 
вченого «Праця людини і її відношення до 
розподілу енергії». Новаторством та 
оригінальністю концепції дослідника є те, 
що він вперше проаналізував працю як 
один із численних проявів загальної 
світової енергії.  

Розвідка молодого українського 
вченого має свою історію. У 1872 р. 
С. Подолинський за посередництвом 
П. Лаврова зустрівся з ідеологом 
політекономії К. Марксом. Через вісім 
років він надіслав К. Марксу результати 
своїх багаторічних досліджень. Із 
листування Ф. Енгельса з К. Марксом 
відомо, що Ф. Енгельс піддав критиці підхід 
С. Подолинського      до     розуміння     праці  
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людини, а от документальних свідчень 
критичного прочитання К. Марксом праці 
С. Подолинського немає. Український 
письменник М. Руденко переконував, що 
саме ідеї молодого українського генія 
змусили К. Маркса на останній сторінці 
четвертого «Капіталу» визнати природну 
родючість землі основою абсолютної 
додаткової вартості [8, с. 468]. Це 
поставило під сумнів справу всього життя 
ідеолога політекономії, а згодом стало 
причиною зволікання із виданням 
четвертого тому «Капіталу» Ф. Енгельсом, а 
пізніше й Сталіним, бо під сумнів ставилося 
політекономічне вчення, покладено в 
основу економіки СРСР. Що ж вдалося 
відкрити С. Подолинському? Що зміг 
порушити основи світобачення самого 
К. Маркса? 

Як відомо, праця і енергія створюють 
умови для існування органічного життя 
нашої планети. Їхня співдія забезпечує 
необхідну основу для руху ноосфери в 
пошуках необмежених ресурсів існування 
та заради покращення комфорту життя.  

Спостерігаючи за рухами кінетичної та 
потенціальної енергій, С. Подолинський 
зазначав, що напрям їхнього руху 
здійснюється від місць, де цієї енергії 
забагато, до місць, де її недостатньо, з 
метою вирівнювання загальної кількості 
енергії на планеті: «Безсумнівно, що така 
постійна передача енергії з місць, де її 
менше, повинна через вельми тривалий 
проміжок часу призвести до повсюдного 
вирівнювання енергії» [7, с. 206]. Отже, 
науковець указав на рух енергії будь-якої 
форми (теплота, світло, електрика, 
магнетизм, хімічне споріднення): «Ця 
спрямованість світової енергії до 
повсюдного врівноваження називається 
розсіюванням енергії, або, за Клаузіусом, 
ентропією (тут і далі виділ. С. П. – Ю.Л., 
В. М.)» [7, с. 207]. Енергія курсує 
Усесвітом між космічними об’єктами з 
різними температурами, наприклад, між 
Сонцем (джерелом енергії) та його 
планетарною системою (Меркурій, 
Венера, Земля, Марс та ін.).  

Людство завжди цікавило, як довго 
триватиме життя на Землі, враховуючи те, 

що об’єм сонячного диску з часом 
зменшується і одночасно знижується 
температура в атмосфері Сонця. 
С. Подолинський стверджував, що 
«зменшення перетворюваної енергії на 
земній поверхні йде настільки повільно, і 
запаси для її майбутнього одержання ще 
настільки великі, що зменшення її не може 
в скільки-небудь близькому майбутньому 
згубно вплинути на життя людини»  
[7, с. 211]. 

Енергія Сонця, на думку С. Подолин-
ського, має використовуватися людством 
набагато ефективніше шляхом її 
уловлювання, збереження та перетво-
рення, бо саме перетворювана сонячна 
енергія і є енергією прогресу. Тому наукові 
дослідження мають спрямовуватися на 
пошуки найбільш ефективних способів 
використання цієї життєдайної енергії. 

С. Подолинський наголошував на 
значимості вищої форми перетворюваної 
енергії для життя і розвитку цивілізації. Він 
один із перших звернув увагу на їжу як на 
енергетичний ресурс і довів, що в людині, 
як і в природі, проходить процес 
перетворення потенційної енергії в 
кінетичну: їжа (енергетичний ресурс) 
потрапляє в шлунок, але до певного часу не 
використовується (період накопичення 
енергії); як тільки людина завдяки 
отриманій із їжі енергії починає рух, то 
потенційна енергія відразу перетворюється 
на кінетичну. Отже, енергія має властивість 
розсіюватися і передаватися всім об’єктам 
мікро- і макрокосму. Вона є основою руху, 
хімічних реакцій, росту зеленого світу.  

Спираючись на відкриття вчених того 
часу і розкриваючи свій погляд на 
енергетичні процеси, С. Подолинський 
обійшов увагою енергію притягування. 
Можемо припустити, що вчений, можливо, 
розглядав притягування як властивість 
матерії. 

Найбільше енергії, на думку С. Подолин-
ського, потрібно для обертання Землі 
навколо Сонця і для обертального руху 
Землі навколо своєї осі. Якби наша планета 
не рухалася по траєкторії відносно зірки, то 
температура на поверхні Землі переви-
щувала   б  температуру   вивільнення  тепла  
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від спалювання вугілля масою у 14 разів 
більшу за масу планети. Можна уявити, що 
сталося б із Землею, коли б вона з будь-якої 
причини припинила обертальний рух.  

Обертання Землі навколо власної осі 
забезпечує людство однією з форм 
перетворюваної енергії, що мала б широко 
використовуватися в народному госпо-
дарстві, – енергією припливів і відпливів. 
Затримка води на певній висоті створює 
умови для накопичення потенціальної 
енергії. Людина може використовувати її на 
свою користь, наприклад, для роботи 
гідроелектротурбін, млинів та ін. 
С. Подолинський зазначав, що цей вид 
енергії людство використовує недостатньо 
ефективно, наголошуючи на необхідності 
використовувати обертальний рух Землі 
більш продуктивно як альтернативу 
спалення вугілля, нафти та ін.: «… ми 
бачимо, що поки ще обертання Землі 
навколо її осі дуже мало застосовується  
як джерело рушійної сили на її поверхні»  
[7, с. 212].  

Учений указував і на недостатньо 
ефективне використання ендогенної 
(внутрішньої) енергії планети. Ця енергія 
також може використовуватися як 
замінник вичерпних земних ресурсів. 
Наприклад, ендогенну енергію можна було 
б використовувати для опалення будівель, 
приготування їжі та ін. Сьогодні вже такі 
проєкти успішно розробляються.  

Науковець звертав увагу на можливість 
використання вільних металів, сірки та 
інших речовин, які володіють достатньою 
хімічною енергією. Отримання таких 
речовин – це питання майбутнього, бо 
підкорення людиною вулканічних мас поки 
що перебуває у стані амбітних проєктів. 

Повз увагу українського вченого не 
пройшов процес отримання енергії від 
двоокису вуглецю: «У той же час під 
впливом тієї ж сонячної енергії кисень 
атмосфери вивільнився від сполученого з 
ним вугілля і містить тепер у собі також 
масу перетворюваної енергії, що становить 
основу для можливості існування вищих 
організмів, тобто тварин і людини» [7, с. 214-
215]. Він указав на можливість отримання 
такого виду енергії від зеленого світу 

планети, який, як хімічна лабораторія, під 
дією сонячної енергії, розщеплює СО2 на 
вуглець і кисень – основу для існування 
органічного світу.  

Енергією, яка піддається перетво-
ренню, є рух повітря або вітер. Зрозуміло, 
що рух атмосферних мас виникає в 
результаті неоднорідного прогрівання 
сонячним теплом. Ця неоднорідність і 
спричиняє вітер, який, як відомо, може 
перетворюватися на електрику чи на 
необхідний людині механічний рух, тобто 
в роботу. Варто зазначити, що енергія 
теплового переміщення атмосферних мас 
не може стовідсотково перетворюватися 
на потрібну енергію, але людина прагне 
максимально використовувати безкош-
товну енергію вітру собі на користь. І 
вітри, і ендогенні ресурси мають змен-
шити використання вичерпних ресурсів 
землі. 

С. Подолинський звернув увагу на 
можливості потенціальної енергії, яка 
вивільняється при падінні водних мас із 
висоти. Ця потенціальна енергія може 
забезпечити людство великою кількістю 
енергії.  

Енергія сонячного випромінювання, що 
проявляється у переміщеннях атмосферних 
масивів, водяних потоків, злив, снігопадів, є 
більш ефективною в роботі сільськогос-
подарських підприємств. Розвиток зеленої 
енергетики свідчить: сьогодні людство 
починає продуктивніше використовувати 
енергію вітру та води, щоб зберегти 
ресурси планети для майбутніх поколінь.  

Розглянуті вищі форми сонячної енергії 
можуть лише частково використовуватися 
для отримання перетвореної сонячної 
енергії, тому дослідник звернув увагу на 
зелений органічний світ, який найбільш 
ефективно залучений до перетворення 
сонячної енергії на поверхні планети: 
«Поява органічного життя на Землі не 
тільки надзвичайно змінила ландшафт і 
властивості поверхні Землі, але також 
кількість і спосіб розподілу вищих видів 
енергії» [7, с. 219]. 

Рослини, на думку вченого, поширилися 
водними та ґрунтовими просторами Землі 
завдяки  можливості  швидко накопичувати  
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запаси перетворюваної енергії Сонця, 
порівняно з неорганічним світом: 
«Організми поширюються, тому що з 
успіхом витримують боротьбу за існування 
з неорганічною природою, у всіх тих 
випадках, де запас перетворюваної енергії 
в них більший, ніж у неорганічних 
речовинах, що їх оточують» [7, с. 219]. Жива 
органічна речовина спроможна 
конкурувати з неорганічною, бо вона сама є 
носієм перетворюваної сонячної енергії. 
Це  відкриття українського вченого-
фізіократа було унікальним у сер. ХІХ ст. і є 
актуальним до сьогодні, бо уловлювання та 
перетворення сонячної енергії на поверхні 
Землі – це шлях існування і розвитку 
біосфери та ноосфери. Зелений світ, на 
думку вченого, створює сприятливі умови 
для розвитку, і що найголовніше – він 
утримує баланс для існування органічного 
життя. 

С. Подолинський розкрив кореляційний 
зв’язок між збереженням сонячної енергії 
та рослинним і тваринним світом. Учений 
довів, що збільшення кількості сонячної 
перетворюваної енергії через нарощування 
зеленої маси сприяє накопиченню 
збереженої та перетвореної сонячної 
енергії людиною: «В даний час ми не 
можемо не визнати, що кількість цієї енергії 
обмежена і знаходиться в прямій 
залежності від сили рослинності. Але ми 
знаємо також, що вона перебуває в 
залежності від кількості людської праці, 
докладеної до землеробства» [7, с. 275].  

Порівнявши живий організм із 
термічною машиною, у якій при високій 
температурі приводяться в дію відповідні 
механізми для виконання певної роботи, 
С. Подолинський довів, що і машина, і 
людський організм можуть виконувати 
механічну роботу лише за умови наявності 
енергії: для машини – пальне, для людини – 
сонячна енергія вищої форми (їжа, питво та 
ін.). На думку дослідника, для збереження 
сонячної енергії у тілі людини необхідно 
вживати заходів, що сприяють раціона-
льному використанню енергії людським 
організмом за рахунок якісних одягу, 
взуття та умов проживання: «Справді, 
наприклад, одяг і житло, що задовольняють 

людські потреби у захисті від зайвих втрат 
тепла, так само ведуть до збереження і 
найвигіднішого розподілу енергії в тілі 
людини, як, наприклад, навчання веде до 
найвигіднішого споживання енергії під час 
роботи» [7, с. 245]. 

На той час це була дійсно новаторська 
думка. Збереження тепла як дарунку сонця 
і сьогодні, вже у ХХІ столітті, є гострою 
нагальною проблемою людства. Перевит-
рата енергетичних ресурсів, що не 
підлягають відновленню, призводить до 
енергетичних криз загальнопланетного 
масштабу. Однак, спостерігається нехту-
вання енергетичними сонячними ресур-
сами.  

Сьогодні необхідно максимально 
економно використовувати енергію вищої 
форми, накопичену у земних надрах, та 
вести ретельні наукові дослідження з 
метою приборкання практично безмежних 
обсягів енергії в термоядерних реакторах. 
Ця примітка вченого набуває особливої 
ваги у країнах, що обмежені в енергетичних 
ресурсах, як, наприклад, Україна. Сучасний 
стан вітчизняного житлового фонду не є 
енергоефективним, на нього витрачається 
значна кількість енергетичних ресурсів. 
Щоб створити комфортні умови життя, 
особливо у зимовий період, необхідні 
сучасні підходи до будівництва нових 
будинків і тепломодернізації житлових 
комплексів, що експлуатуються. Утеплення 
житлового фонду нашої держави має бути 
першочерговим завданням. Воно перед-
бачає турботу про людей і спрямоване на 
збереження енергетичних ресурсів. Такий 
підхід до організації функціонування всіх 
сфер діяльності економіки вирізняє фізичну 
економію від політекономічних змагальних 
перегонів за надприбутками. 

Відсутність енергетичних ресурсів вищої 
форми на всіх континентах поступово стає 
загрозою для існування людини. В умовах 
кон’юнктури витрачаються невідтворювані 
земні енергетичні ресурси. У ХХІ столітті 
межі функціонування індустрії мають бути 
встановлені виключно за принципом 
необхідності. Ця гонитва створює цілу 
низку техногенних екологічних проблем, 
серед    яких   особливо,    на    нашу   думку,  
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гострою є підвищення середньорічної 
температури, а, отже, і танення льодовиків 
Гренландії, Північного та Південного 
полюсів, що веде до зміни клімату Землі, 
поступового зменшення площі родючих 
земель, перенасичення атмосфери планети 
вуглекислим газом, що створює парни-
ковий ефект та позначається на існуванні 
органічного життя. І лише зелений світ є 
ефективною перешкодою зазначеним 
згубним впливам ноосфери. Помилки у 
господарюванні ведуть до зменшення 
кількості перетворюваної сонячної енергії. 
Якщо не змінити світову геополітику на 
користь відновлення природи та 
коригування інтенсивності роботи 
індустріальних підприємств, то загрози 
світового масштабу заявлятимуть про себе 
несподівано і руйнуватимуть все, що 
людство віками створювало для свого 
комфорту. 

С. Подолинський стверджував, що 
механічна робота рослинного світу надто 
обмежена, і користі з такої роботи майже 
немає. Але при цьому підкреслював, що 
зелена маса уловлює й накопичує сонячну 
енергію, створюючи вільні хімічні сполуки, 
що утримують сонячну енергію, яка потім у 
результаті хімічних реакцій стає корисною 
для біологічного життя. Навіть за умови, що 
збережена рослинами енергія не 
використовується у енергетичному 
кругообігу, все ж природа накопичує 
енергію на поверхні Землі, а не розсіює її у 
космічний простір: «На землі рослини – 
найлютіші вороги світового розсіювання 
енергії» [7, с. 224]. Саме тому збереження й 
збільшення площі зелених насаджень на 
всіх континентах у першу чергу сприятиме 
збереженню сонячної енергії й очищенню 
земної атмосфери від шкідливих впливів 
інтенсивно працюючої індустрії.  

Підкреслюючи надзвичайно важливу 
місію рослинного світу зі збереження та 
накопичення сонячної енергії вищої форми, 
С. Подолинський розкрив, в чому полягає 
різниця в накопиченні та збереженні 
сонячної енергії на землі в енергії руху 
(вода як носій потенціальної і кінетичної 
енергії, повітря, що під дією тепла набирає 
швидкість переміщення і є кінетичною 

енергією) і енергії, що поглинається, 
накопичується та перетворюється рослин-
ним світом. По суті, процес перетворення 
сонячної енергії на поверхні землі 
С. Подолинський уважав найголовнішим 
дарунком Природи, який має максимально 
використовуватися людством для прог-
ресу. Це не що інше як відкриття вченим 
нового напряму наукових і науково-
технічних досліджень із використання 
енергії Космосу.  

Аналізуючи процеси природного 
розсіювання сонячної енергії, дослідник 
указував на необхідність накопичення 
енергії через рослинний світ планети. І це 
завдання не для окремо взятої нації чи 
народу, а для всіх континентів планети. 
Цивілізація має визначитися, що для неї є 
основним мотиватором: вирішення 
ситуативних проблем у межах незначного 
часового проміжку чи побудова безпечного 
життя на тисячі років уперед. Глобальні 
проблеми загальнопланетарного розвитку 
можуть бути подолані лише за умови 
розуміння світовою спільнотою всієї 
гостроти назрілих проблем. Наприклад, 
вирубування дерев у Карпатах – це подія з 
трагічними наслідками для всієї планети, а 
не лише для українського народу. Історія 
нашої планети – це постійний процес 
накопичення енергії Сонця, і ця збережена 
енергія має працювати на користь людства, 
що можливо лише за умови цілеспрямо-
ваного перетворення енергії у вищі форми.  

Учений указував на той факт, що у 
майбутньому життя людства залежатиме 
від встановлення суб’єкт-суб’єктних 
стосунків із природою, тому людство 
повинно навчитися уловлювати, перетво-
рювати, накопичувати і зберігати сонячну 
енергію. С. Подолинський мав на меті 
«…одержати підстави для визначення ролі 
праці у світовому розподілі енер-
гії» [7, с. 215]. 

Для отримання енергії вищої форми, 
безумовно, потрібно докласти корисної, за 
визначенням С. Подолинського, праці. 
Отже, людина не тільки підкорює природні 
прояви стихії, а й створює умови для 
перетворення сонячної енергії на  бажані 
для  неї  вищі  форми. Наділена  інтелектом і  
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розумом, вона здатна створити умови для 
балансу й гармонії існування органічного 
світу. Енергія та робота мають багато 
спільного, бо одне без іншого втрачає сенс. 
Разом вони сприяють створенню 
комфортних умов для життя людини. 
Збережену рослинами сонячну енергію на 
поверхні землі людство прямо чи 
опосередковано трансформує у вищу 
форму.  

Дослідник визначив період в історії 
планети, коли процес збереження 
перетворюваної енергії був мінімальним. 
Це відбувалося тоді, коли кількість 
рослинного світу значно перевищувала 
кількість тварин. Сонячна енергія 
рівномірно надходила на поверхню Землі. 
Завдяки цьому нарощувалася рослинна 
маса, яку споживали тварини. Не 
використана зелена маса перетворювалася 
на поклади сланців і кам’яного вугілля. Це 
тривало протягом довгого проміжку часу – 
так природа накопичувала земні 
енергетичні ресурси. Коли маса рослинного 
і тваринного світу збалансувалася, 
установилися умови, за яких сонячна 
енергія витрачалася на тепло і 
розсіювалася у простір. Рослинний світ 
перетворював сонячне випромінювання на 
вищу форму енергії, яку споживав 
тваринний світ і людство, але надлишку 
енергії не було, що означало, що й не було 
енергії для прогресу: «Причина такого 
застою тепер для нас очевидна. Вона 
полягає в тому, що вищі форми енергії, 
добуті рослинами і тваринами, зрештою 
завжди розсіювалися в просторі марно і 
ніколи не були спрямовані на єдино корисну 
в розумінні збільшення енергії на Землі 
роботу, тобто на нове перетворення 
нижчих форм енергії у вищі, наприклад, 
сонячного   тепла    в     механічну    роботу   
і т. п.» [7, с. 227]. 

С. Подолинський виокремлював корисну 
працю, яка у той чи інший спосіб 
передбачала обмін енергії на поверхні 
землі. На початкових етапах розвитку 
цивілізації праця людини була переважно 
двох видів: полювання і рибальство. 
Тварини та риба – це теж свого роду 
результат природного обміну енергії на 

поверхні землі. Завдяки сонячній енергії 
вони набирають вагу, що є вищою формою 
перетворюваної сонячної енергії. Людині 
потрібно було вибороти у природи, носія 
перетворюваної енергії вищої форми, 
енергію для життя. Застосування знарядь 
праці, на виготовлення яких людина 
витрачала енергію, є одним із способів 
зберігання енергії у процесі мисливства та 
рибальства. При цьому спостерігається 
безпосереднє збільшення обміну енергії за 
рахунок результатів праці людини. 
Наприклад, термічна обробка овочів і 
фруктів допомагає збільшувати кількість 
енергії. Якщо ж продукти псуються, тоді 
сонячна енергія втрачається.  

Виготовлення одягу чи взуття 
призводить до витрат енергії людиною, але 
вони зігрівають її тіло в холодну пору. Мета 
витрати енергії на виготовлення тих чи 
інших виробів, на думку дослідника, є 
корисною: «Насправді ж усе-таки всі ці 
роботи повинні бути названі корисною 
працею, бо кінцева їхня мета – зберегти 
частину перетворюваної енергії, накопи-
ченої в людському тілі, за допомогою 
захисту   від   холоду,   вітру,   дощу   і  т.  ін.»  
[7, с. 258]. За С. Подолинським, корисною 
праця буває тоді, коли її мета – збереження 
хоча б частини перетворюваної сонячної 
енергії. Але людство до цього часу не 
вирішило проблему збереження сонячної 
енергії. Можливо, це пояснюється тим, що 
протягом усієї історії цивілізації сонячна 
енергія та родючі землі вважалися 
безкоштовними.  

Дослідник розкрив кореляційну 
залежність між збереженою перетвореною 
енергією на поверхні землі та корисною 
працею людини: «Відкіля ж береться 
надлишок енергії, необхідної для виробітку 
цього поживного і пального матеріалу? На 
це можлива лише одна відповідь: З праці 
людини і домашніх тварин. Що ж таке 
праця в такому разі? Праця є таке 
споживання механічної і психічної роботи, 
нагромадженої в організмі, що має 
результатом збільшення кількості 
перетворюваної енергії на земній 
поверхні» [7, с. 76].  

Отже,    людина   може   і   мусить   своєю  
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працею збільшувати врожайність сільсько-
господарської продукції – у такий спосіб  
уловлювати й зберігати енергію Сонця. А 
надлишок перетвореної та збереженої 
сонячної енергії вищої форми забезпечить 
людство енергією для розвитку. Для цього 
необхідна виважена політика в 
агропромисловому комплексі економіки. Її 
метою має бути створення умов, за яких на 
землі буде господарювати люблячий її 
селянин/фермер, у якого є все необхідне 
для збереження та відродження родючості 
чорнозему. За таких умов Україна стане 
суб’єктом у вирішенні світових 
агропроблем, виробником та імпортером 
найчистішої агропродукції.  

Здатність людини своєю працею 
перетворювати та зберігати енергію 
Космосу поставила її на щабель вище від 
тварин, адже перетворювати і зберігати 
сонячну енергію тварини та первісна 
людина були не в змозі. Їхньою метою була 
боротьба за виживання: «Дикун працював 
багато, але робота його майже не була 
корисною працею в нашому розумінні 
слова, тому що дикун дуже мало 
збільшував запас перетворюваної енергії на 
земній поверхні» [7, с. 234]. У результаті 
праці людини було отримано прибуток 
енергії на поверхні землі.  

Розум людини, як найдієвіший 
інструмент, відкрив простір для 
уловлювання, накопичення та зберігання 
перетворюваної сонячної енергії. Створю-
валися передумови перемоги людини над 
тваринним світом. Цей період адаптації 
людства як виду до життя в умовах 
жорсткої боротьби за існування 
передбачав лише використання створених 
природою енергетичних ресурсів. На думку 
вченого, людина прадавніх історичних епох 
була споживачем лише невеликої кількості 
збереженої енергії: «Робота людини тоді не 
вела не тільки до збільшення загальної 
кількості цієї енергії, а й навіть до 
користування багатьма запасами живої 
сили, що були готовими у вигляді водяних 
плинів, вітрів або збережень рослинного 
життя попередніх періодів» [7, с. 250]. 
Отже, на ранньому періоді розвитку 
людство користувалося лише наслідками 

розсіювання сонячної енергії на поверхні 
землі, мало чим відрізняючись від тварин.  

Для С. Подолинського корисною є 
тільки та праця, що сприяє перетворенню 
нижчої енергії у вищу форму: «Праця є 
поняття цілком позитивне, що полягає 
завжди в споживанні механічної або 
психічної роботи, що має неодмінним 
результатом збільшення перетворюваної 
енергії чи зберігання від розсіювання такої 
енергії, яка при своєму споживанні матиме 
наслідком     збільшення      запасу     енергії»  
[7, с. 79]. Будь-які різновиди праці, коли 
вони не спрямовані на перетворення та 
збережен-ня нижчих форм енергії, є 
негативними та сприяють ентропії.  

Для полегшення фізичної праці людина 
розумна задіяла тварин, а згодом і машини, 
що позитивно вплинуло на ефективність 
накопичення енергетичних ресурсів. Такий 
прогрес у збереженні й накопиченні 
сонячної енергії став можливим лише з 
поділом праці на фізичну й розумову. 

Життя організму – це безперервний 
хімічний процес забезпечення кожної 
клітини, найтоншої нитки м’язу 
енергетичним ресурсом. Організм люди-
ни накопичує енергетичний запас для 
виконання механічного руху м’язів, що, 
безумовно, призводить до додаткового 
розсіювання перетворюваної енергії. Крім 
того, чим більша напруга м’язів, тим 
більше втрачається енергії. 

С. Подолинський довів, що хімічна 
реакція, яка проходить в організмі людини 
з виділенням тепла, і є джерелом дії, руху 
чи праці. При цьому людина може 
здійснювати корисну роботу, метою якої є 
уловлювання, накопичення та збереження 
енергії вищої форми. Решта енергії може 
безцільно розсіюватися. Крім того, 
організм людини сам потребує енергії для 
функціонування: кровообіг, кровот-
ворення, підтримка комфортної темпера-
тури тіла, випаровування вологи та ін. 

Аналізуючи досліди Гірна, С. Подолин-
ський довів: якщо людина працює, то певна 
частина її тепла поглинається на роботу 
м’язів. І навпаки: у стані спокою тіло 
людини виділяє (випромінює) більше тепла. 
Було    встановлено,     що     в     середньому  
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виділення організмом теплоти в стані 
спокою становить 5,5 теплових од., а під 
час праці – 2,9 теплових од. Отже, 
працююча людина в 1,9 раза виділяє 
теплоти менше, ніж людина, яка перебуває 
у спокої. Цей висновок має велике значення 
для людства.  

Досліди Гірна й Гельмгольца довели, що 
ЕЕЛ відповідає 1/5 або 20%. С. Подолинський 
рекомендував зменшити його вдвічі – до 
1/10, з урахуванням дитинства, юнацтва, 
років, витрачених на навчання і пенсійного 
періоду. Отже, працююча людина зберігає 
сонячної енергії не в 20 разів, а лише в 
10 разів більше, ніж енергії, яку вона 
використала для виконання корисної 
роботи, спрямованої на збереження і 
перетворення сонячної енергії: «Людська 
праця повертає людям у формі їжі, одягу, 
жител, задоволення психічних потреб усю 
ту суму енергії, що була спожита на її 
виробництво» [7, с. 248].  

Припущення С. Подолинського може 
бути основою для розрахунків потрібної 
для людства кількості енергії. Визначені 
дослідником особливості можуть викорис-
товуватися для організації праці та життя 
людини в умовах обмеженого простору 
(наприклад, перебування в космічних 
апаратах чи на підводних човнах).  

Будь-яка діяльність людини, на думку 
дослідника, супроводжується психічними 
потребами: «Зрозуміло, що чим вищий 
розвиток людини, тим більше місце в його 
бюджеті відведено психічним потре-
бам» [7, с. 245]. Учений підкреслював роль 
психічної роботи в розвитку людини як 
біологічного виду: «Безсумнівно, що 
психічна робота, що відбувається в голові 
людині під впливом доброго харчування, 
відрізняється від психічної роботи, що 
відбувається у тварин, що ставали їй їжею. 
Мозкова робота людини може виявитися 
таким напрямом її механічної діяльності, 
що має своїм наслідком утягнення зайвої 
кількості сонячної енергії в обмін на земній 
поверхні» [7, с. 256].  

Розглядаючи види праці, що не 
спрямовані на задоволення матеріальних 
благ, С. Подолинський все ж бачив їхню 
корисність у збереженні сонячної енергії. 

Він довів, що люди, які працюють у сфері 
освіти, мистецтва та ін., також залучені до 
накопичення та збереження перетво-
рюваної сонячної енергії. Наприклад, нові 
знання, отримані молоддю в освітніх 
закладах, озброюють її необхідними 
життєвими компетентностями. Продов-
жуючи ідею С. Подолинського, М. Руденко 
розширив її до необхідності формувати 
національну еліту, для якої основним 
принципом життя мало б бути піклування 
про покращення рівня життя народу. 
Обидва закликали спрямовувати інтелект 
нації на збереження сонячної енергії як 
основи розвитку цивілізації, як енергії, що 
забезпечує фізичні й психічні потреби 
людства.  

С. Подолинський установив зв’язок 
розвитку економіки та творчої праці у 
перетворенні й збереженні сонячної енергії 
для спільного використання енергетичного 
бюджету. Він бачив залежність спромож-
ності людини до виконання корисної праці 
від психічного стану, на який мистецтво має 
беззаперечний вплив: «Органи почуттів 
грають надзвичайно важливу роль у 
впорядкуванні суми психічного життя 
людини. Правильна дія їх робить життя 
багатшим і приємнішим, – навпаки, 
недосконалість або хворобливість у 
відправленнях спеціальних органів почуттів 
робить психічне життя біднішим і 
сумнішим» [7, с. 265]. Отже, роль мистецтва 
в уловлюванні, зберіганні та накопиченні 
енергії полягає в наступному: позитивним 
вплив мистецтва на трудову діяльність 
людини буде саме тоді, коли мистецтво 
пробудить людину до діяльності, викличе в 
ній бажання працювати. Будь-який вид 
мистецтва може виконувати корисну 
роботу, а корисність професії, що належить 
до інтелектуально-емоційної сфери, 
визначається її позитивним впливом на 
психічний стан людини: «Праця музиканта-
виконавця, навіть посереднього, як 
відпочинок після роботи, як розвага і 
заспокоєння для надто збудженої нервової 
системи, може, хоча й значно меншою 
мірою, також бути зарахованою до 
категорії корисної праці» [7, с. 266].  

Чому      ж      сьогодні      так      обмежені  
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дослідження джерел широкого застосу-
вання сонячної енергії та впровадження 
результатів пошуків у сучасну економіку? 
Однією з причин, на нашу думку, може бути 
небажання країн, які володіють величез-
ними запасами нафти і газу, втрачати ринки 
збуту своєї продукції. Власники нафтових і 
газових родовищ не зацікавлені в 
інноваційних проєктах із уловлювання, 
накопичення та переробки сонячної енергії 
через конфлікт інтересів. Якщо так звана 
«сонячна галузь» матиме успіх, то 
конкуренти понесуть збитки і втратять 
вплив на світовий політичний процес. 
Правда, є майже поодинокі, але 
переконливі винятки. Наприклад, в ОАЕ 
компанія Еmirate Water and Electricity 
розпочала реалізацію найбільшого у світі 
проєкту з індивідуальної сонячної енерге-
тики Noor Abu Dhabi.  

Розсіювання енергії тісно пов’язане з 
так званим «розкраданням сонячної 
енергії», тобто втратою надлишків енергії. 
Під розкраданням енергії вчений розумів 
«… збільшення цього розсіювання 
особливими діями людей, що мають 
неминучим своїм результатом розтрату 
зайвих кількостей енергії» [7, с. 276]. До 
основних чинників, що сприяють 
розсіюванню сонячної енергії, належить 
стагнація щодо збереження та перетво-
рення сонячної енергії у вищі форми та 
накопичення багатства і міщанського 
непотребу заради самого багатства. Це 
шкідливе розсіювання енергетичного 
бюджету, безумовно, можна кваліфікувати 
як крадіжку енергії. Отже, сучасна людина 
повинна співставляти свої бажання та 
можливості, особливо з врахуванням 
загального бюджету енергії цивілізації. 
Зрозуміло, що йдеться про баланс між 
об’єктивно необхідним розсіюванням і 
накопиченням енергетичного бюджету.  

Висновки. С. Подолинський накреслив 
вектор розвитку людства в гармонійній 
моделі існування «Сонце – Земля – Людина». 
Людина у цій єдності розглядається як 
об’єктивно-суб’єктивна категорія, розум й 
інтелект якої впливають на існування 
інших сфер планети. Корисна праця люди-
ни – це умова й принцип розвитку 

цивілізації. Досліджуючи працю людини та її 
відношення до розподілу енергії на планеті, 
С. Подолинський зробив деякі переконливі 
висновки:  

1. Збільшення бюджету енергії здійснює-
ться за рахунок корисної праці людини із 
залученням домашніх тварин та машин. 

2. Економічний еквівалент людини (ЕЕЛ) 
має збільшуватися не за рахунок механічної 
праці, а завдяки інтелекту, який озброює її 
в боротьбі за енергію вищої форми. Сучасна 
NBICS-цивілізація залежатиме лише від 
розвитку інтелекту, моралі. 

3. Задоволення потреб людини має вирі-
шуватися шляхом упровадження в життя 
здобутків науково-технічного прогресу. 
Розумні машини та технології, що є 
досягненням сучасної цивілізації, мають 
використовуватися для збільшення 
перетворюваної сонячної енергії, що зі 
свого боку підвищить рівень комфорту 
життя.  

4. Накопичення перетворюваної соняч-
ної енергії та використання неорганічних 
речовин для отримання енергії – це 
альтернативні напрями дослідження для 
забезпечення безпечного майбутнього. 

5. Людство має визначитися зі своїми 
пріоритетами, бо нерозважливий розви-
ток може призвести до апокаліпсису. 
Земля – це єдиний дім для всіх форм 
органічного життя. Цивілізація ще має 
шанс зберегти себе, якщо підпорядкує 
егоїстичні інтереси окремих країн 
інтересам планети.  

6. Головна мета людства – це 
збільшення об’ємів перетворюваної 
сонячної енергії, бо саме завдяки цій енергії 
живе і розвивається органічне життя на 
Землі. Людство має спрямувати зусилля на 
приріст енергетичного бюджету. 
Водночас необхідно проаналізувати, які дії 
людини призводять до потужного розсію-
вання сонячної енергії, щоб побороти ці 
негативні тенденції. 

Такий підхід до використання ресурсів є  
піклуванням про майбутнє людства й 
планети. С. Подолинський повчав бути 
економними у витратах обмежених 
земельних ресурсів і прагнув відшукати 
справді невичерпне джерело енергії.  
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Розвідка вченого вражає сміливістю й 
оригінальністю мислення. На початку епохи 
пару й електрики С. Подолинському вдалося 
передбачити, що тимчасовий відносний 
комфорт життя людства має 
забезпечити пошук більш доцільних і 
нешкідливих для Природи способів 
отримання енергії. Ураховуючи час 
написання праці, можна з упевненістю 
сказати, що вчений випередив свій час 
мінімум на століття.  

Підхід до розуміння корисності праці 
людини, запропонований С. Подолинським, 
має досліджуватися цілісно, як такий, що 
не має рівних ні за потужністю 

напрацьованого матеріалу й ґрунтовністю 
розробок, ні за глибиною розглянутих 
світових проблем. Дослідження та 
висновки, зроблені молодим українським 
ученим, мають стати принципами життя, 
від якості впровадження яких залежить 
сьогоднішнє та майбутнє цивілізації. 
На  жаль, недостатній рівень популяризації 
ідей С. Подолинського, відсутність ціліс-
ного підходу до глибокого науково-
теоретичного та філософського вивчення 
доробку вченого позначається на загально-
цивілізаційному розвитку й стані всієї 
планети.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ДОДАТКІВ GOOGLE В ОСВІТНЬОМУ  

ПРОЦЕСІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТІВ  

ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Л. ОВЧАРЕНКО  

Сучасна людина живе і діє в умовах, які 
вимагають високого професіоналізму та 
значних  інтелектуальних зусиль. Умови, 
що склалися на ринку праці, ставлять 
випускників професійних (професійно-
технічних) закладів освіти у жорсткі умови 
конкуренції. Ринок праці вимагає 
максимальної готовності випускників до 
повноцінної професійної діяльності на 
конкретному виробництві. 

Особливості науково-технічного роз-
витку, які викликали глибокі зміни у сфері 
виробництва, потребують уточнень у 
визначенні мети, структури, форм, методів 
і засобів навчання у професійних 
(професійно-технічних) закладах освіти. Ці 
зміни полягають у демократизації й 
гуманізації освіти, введенні різних рівнів 
професійної підготовки, багатоваріа-
тивності й гнучкості в питаннях 
конструювання змісту та форми навчання з 
урахуванням специфіки підприємств і 
виробничих організацій, для яких 
здійснюється підготовка робітничих 
кадрів. А тому такої ваги та назначення 
набуває комп’ютеризація навчального 
процесу. 

Перед викладачами постає завдання 
забезпечення уроку якісними електрон-
ними засобами, які можна було б 
використовувати і під час занять, так і поза 
межами навчального закладу. Але, на 
жаль, далеко не всі викладачі мають досвід 
використання мережевих сервісів у 
педагогічній діяльності, а тому виникає 
необхідність отримання нових теоретич-
них знань щодо хмарних технологій і 
соціальних сервісів, зокрема Google-
сервісів. Мета статті – представити 
можливості та перспективи використання 

деяких Google-сервісів у сучасному 
освітньому середовищі, яке має 
забезпечувати всебічний розвиток 
особистості учня, розвивати його критичне 
мислення [5], формувати його 
інформаційно-комунікаційні компетент-
ності, вміння аналізувати, управляти, 
інтегрувати, оцінювати і створювати 
інформацію в різних формах і різними 
способами.  

Для вирішення освітніх задач значна 
роль відводиться web-технологіям. Вони 
швидко проникають в усі сфери 
суспільства, в тому числі й у професійно-
технічну освіту. Однією з головних причин 
посиленої уваги педагогів до проблеми 
упровадження web-технологій є зручність і 
простота використання наявних інстру-
ментів для пошуку, створення та 
застосування освітніх web-ресурсів. 
Завдяки їм можна суттєво підвищити 
ефективність навчального процесу, 
активізувати пізнавальну та самостійну 
діяльність учнів.  

Одними з таких є хмарні технології, що 
передбачають віддалене опрацювання та 
зберігання даних. Вони уможливлюють 
використання програмного забезпечення 
без установлення його на свої локальні 
комп’ютери, забезпечують збереження та 
доступ до особистих файлів із будь-якого 
комп’ютера, в будь-якому місці, за умови 
наявності доступу до мережі Інтернет, 
надають можливість зберігати посилання 
на потрібні ресурси та не завантажувати їх 
на свої комп’ютери.  

Також є можливість використовувати 
хмарні сервіси на різноманітних гаджетах 
(ноутбуках, нетбуках, планшетах, 
смартфонах),        незалежно        від       типу  
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операційної системи.  
Різні компанії (Google, Microsoft, IBM), 

що займаються розробкою подібної про-
дукції, намагаються удосконалити хмарні 
технології з метою впровадження їх в 
освітній процес, зокрема у професійну 
діяльність викладачів.  

Розглянемо можливості створення пер-
сонального інформаційно-освітнього про-
стору викладача на прикладі потужностей, 
що надаються компанією Google. Непов-
ний перелік хмарних сервісів компанії 
Google наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1. Хмарні сервіси Googl.  

Сервіс Google Gmail – 
повнофункціональний поштовий клієнт, що 
дозволяє обмінюватися миттєвими 
повідомленнями, користуватися голосовим 
та відеочатом, має захист від вірусів і 
спаму. Продумана ієрархія повідомлень в 
Gmail дозволяє бачити всі повідомлення, і, 
якщо існують відповіді на відправлене 
повідомлення, система автоматично 
відображає їх у хронологічній послідовності 
разом із початковим повідомленням. Це 
дозволяє відслідковувати усі повідомлення 
та продовжувати обговорення в одному 
місці.  

Google Calendar (Календар) – веб-
інструмент для управління та планування. 
Дає можливість створити календар 

педагогічних заходів, календарне 
планування роботи викладача. Можливе 
спільне використання календарів для 
перегляду розкладу занять, консультацій.  

Google Drive (Диск) – набір веб-
інструментів для зберігання, редагування та 
передачі файлів різних форматів. Надає 
можливість спільного користування 
окремими файлами (перегляд, 
редагування). Диск виконує роль 
накопичувача даних (відеоматеріалів, 
фотографій, файлів у форматі PDF, 
текстових документів та інших),  
доступ до яких можна отримати у будь-
якому місці, на будь-якому комп’ю- 
тері  за умови наявності доступу до   
мережі     Інтернет.    Сервіс     Google     Диск 



27  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 1 (49), 2021 
_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

відкриває для викладачів надзвичайно 
широкі можливості в освітньому процесі: 
підготовка до уроків, систематизація 
розроблених матеріалів, використання на 
уроках диференційованого навчання 
(підготовка та подальше використання 
різнорівневих практичних завдань), 
методична робота у творчих групах 
(використання можливостей спільного 
доступу до файлів і папок), самоосвіта, 
робота з батьками та громадськістю.  

Google Docs (Документи) – веб-сервіс, 
що дозволяє створювати, редагувати та 
переглядати текстові документи, надавати 
колективного доступу для роботи з ними. 

Google Sheets (Таблиці) – веб-сервіс, 
що дозволяє створювати, редагувати та 
експортувати електронні таблиці. Дає 
можливість спільного доступу до таблиць 
для їх перегляду та редагування.  

Google Slides (Презентації) – веб-
сервіс, за допомогою якого користувач 
може створювати, редагувати й 
експортувати електронні презентації, 
надавати доступ до них для спільного 
користування. Проведення презентації 
може супроводжуватися показом 
документа презентації для більшої 
наочності та демонстрації об’єктів і подій, 
які не можуть бути в поточний час 
безпосередньо представлені учням. Так, 
уроки з тем «Схеми включення 
люмінісцентних ламп», «Схеми включення 
електричних двигунів змінного струму», 
«Трансформатори», «Повітряні та кабельні 
лінії» були проведені з використанням 
комп’ютерних презентацій, які містять не 
лише відеоматеріали, а і завдання на 
перевірку знань, на повторення вивченого 
матеріалу.  

Google Forms (Форми) – веб-сервіс, за 
допомогою якого користувач може легко і 
швидко проводити опитування, створювати 
анкети, тести, збирати й опрацьовувати 
інформацію. Google Forms (Форми) є дуже 
зручним інструментом для створення 
опитувань і тестових завдань. Враховуючи 
той факт, що проведення тестування для 
оцінки рівня знань учнів є процесом 
швидким і зручним, можна з впевненістю 
стверджувати, що Форми є потужним 

знаряддям у роботі сучасного вчителя.  
Робота з Формами передбачає 

інтеграцію з електронними таблицями 
Googlе для автоматичного збереження 
відповідей учнів. Сервіс автоматично 
генерує електронну таблицю для збору та 
опрацювання отриманих відповідей, у якій 
відображаються результати тестування 
(опитування) із зазначенням дати і часу 
заповнення. Результати тестувань можна 
переглянути також і у форматі діаграм і 
графіків. Кожному завданню можна 
присвоїти певну кількість балів, 
призначивши правильні відповіді. Система 
автоматично визначає, чи правильну 
відповідь дав респондент і ставить 
відповідну оцінку.  

Після публікації створений тест стає 
доступним для респондентів, але його все 
ще можна редагувати. Тест (форма) може 
бути вбудований на сторінку сайту чи блогу. 
Також тест можна відкривати і на 
мобільних пристроях (смартфонах, 
планшетах), увівши відповідну адресу в 
браузері або ж зчитавши відповідний QR-
код  за допомогою камери, що дозволяє 
проводити тестування учнів і на уроці, і 
дистанційно (вдома, при виконанні 
домашніх завдань).  

Googlе Sites (Сайти) – веб-сервіс, який 
дає змогу користувачеві створювати й 
адмініструвати сайти, не вдаючись до 
програмування і не турбуючись про 
встановлення та налаштування спеці-
ального програмного забезпечення. 
Створений користувачем сайт можна 
зробити загальнодоступним у мережі 
Інтернет, або ж обмежити доступ до нього і 
залишити його відкритим лише певній групі 
користувачів. Власник сайту сам вирішує, 
хто має право відвідувати сайт та 
редагувати його контент, у будь-який 
момент може змінити права доступу.  

Blogger – веб-сервіс для створення та 
ведення блогів. Дозволяє користувачеві 
створити власну сторінку в мережі Інтернет 
для спілкування між людьми. На сторінках 
блогу можна швидко публікувати свою 
інформацію та отримувати від читачів 
коментарі у відповідь. Blogger дозволяє 
вибрати, де перебуватиме створений блог:  
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на серверах даного сервісу або ж буде 
автоматично переміщений на веб-хостинг 
власника. Блог – це веб-сайт, основним 
вмістом якого є записи, що регулярно 
додаються та можуть містити текст, 
зображення, об’єкти мультимедіа 
(презентації, фільми, інтерактивні вправи, 
тощо).  

За допомогою сервісу Blogger можна 
швидко та легко створити блог, керувати 
ним та своїми публікаціями (записами). 
Інструменти сервісу дозволяють зробити 
це, не заглиблюючись у мови 
програмування. Це робить його 
привабливим для користувачів. Блог дає 
можливість використовувати засоби 
мультимедіа в освітньому процесі, 
створювати матеріали для самостійної 
роботи учнів (Google документи, таблиці, 
презентації, тощо), ділитися важливою 
інформацією, проводити он-лайн тесту-
вання з подальшою швидкою обробкою 
результатів (Google форми), організовувати 
колективну роботу учнів, узагальнювати і 
систематизувати власний досвід.  

YouTube – веб-сервіс, що надає послуги 
відеохостингу, дозволяє користувачам 
завантажувати, переглядати і коментувати 
відеоматеріали. Користувачам надається 
можливість створювати власні канали та 
розміщувати відео за певною тематикою. 
Користувачі сервісу отримують статистичні 
дані про кількість переглядів їхніх 
відеоматеріалів.  

Можливості для використання сервісу в 
освітньому процесі є унікальними. Можна 
створювати навчальні відео, завантажувати 
їх на свій канал і демонструвати на уроках 
для унаочнення матеріалу. Сервіс надає 
змогу розмістити свої відеоматеріали на 
своєму сайті або блозі, не завантажуючи 
його. Достатньо скопіювати код 
відповідного відеоролика і вставити його у 
фрагмент коду сторінки сайту або блогу, не 
вдаючись до мов програмування, що є 
доступним і зрозумілим для абсолютно всіх 
користувачів. 

Саме фільм, а точніше, невеликий 
навчальний фрагмент, найбільшою мірою 
сприяє візуалізації навчального процесу, 
поданню анімаційних результатів, 
імітаційному моделюванню різних процесів 
у реальному часі. Значний вплив на учнів 
мають відеосюжети з принципу дії 
електрообладнання, електричних машин і 
трансформаторів тощо. Відео дає 
можливість розглянути всі процеси, які 
виникають при включенні таких агрегатів у 
систему енергопостачання, подетально 
розібратись у будові складних вузлів і 
окремих систем.  

Google-клас – це безкоштовний веб-
сервіс, розроблений Googlе для освітніх 
закладів. Його завдання – спростити 
створення, розповсюдження й оцінювання 
завдань безпаперовим способом. Основна 
мета Google-класу – спростити обмін 
файлами між учителем та учнями (табл. 2). 

Таблиця 2. Можливості користувачів у сервісі Googlе-клас  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Безпосередньо в освітньому процесі 
сервіси, які надає компанія Google, можна 
використовувати для інтерактивного 
спілкування з учнями (електронна пошта, 
онлайн-спільноти, колективні сховища 
знань), спільного використання онлайнових 
додатків (календар, веб-конференції, 
спільна робота з документами) [4]. 
Представлені сервісами Google онлайнові й 
оффлайнові матеріали дають змогу 
користувачу перевіряти правильність 
виконаних вправ, не покидаючи простору; 
застосовувати найрізноманітніші наукові, 
енциклопедичні та довідникові видання; 
опрацьовувати навчальний матеріал у 
відповідному темпі та режимі [8].  

Використання такого середовища, як 
Google, значно підвищує інтерес учнів до 
навчання, створює умови для 
саморозвитку, активізує пізнавальну 
діяльність, формує вміння сприймати й 
обробляти великі масиви інформації, 
розвиває спостережливість, сприяє 
розвитку перцептивної уваги, формує 

дослідної роботи. Використовуючи сервіси 

Google, викладачі та учні отримують більше 
інструментів для спільної роботи в 
освітньому процесі: створення веб-сайтів, 
ведення блогів, виконання проектів у 
групах, проведення лекцій та семінарів 
дистанційно тощо [10].  

Хмарні сервіси на даний момент є 
повноцінним навчальним інструментом, що 
дозволяє закладу освіти створити власний 
онлайн-простір і формувати особисте 
освітнє середовище учнів і викладачів 
максимально ефективно [9]. Можливості 
хмарних технологій, що використовуються 
в освіті, можуть вплинути на проектування 
навчальних завдань, систему оцінювання та 
підсумковий навчальний досвід, що 
формується в учнів. 

Для освітнього процесу сервіси Google 
дають можливість створити суб’єктні 
відносини між викладачем та учнями в 
мережі Інтернет. Також надають 
можливість обміну досвідом між 
педагогами. Отже, можна твердити про 
персональний інформаційно-освітній 
простір викладача. Узагальнена модель 
такого простору подана на рисунку 1. 

Рис.1 Модель інформаційно-освітнього простору викладача з використання сервісів Google 

Сьогодні хмарні сервіси є повноцінним 
навчальним інструментом, що дозволяє 
викладачу створити власний інформаційно-
освітній простір. У такий спосіб формують-

ся суб’єктні відносини між викладачами та 
учнями. Використання сучасних цифрових 
технологій є важливою передумовою 
успішності освітнього процесу. 

1. Архіпова Т. Використання «хмарних обчислень» у вищій школі / T. Архіпова, Т. Зайцева // 
Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 17. - С. 99-108. 
2. Буртовий С. Хмарні технології в освіті: Microsoft, Google, IBM. [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://oin.in.ua/osvitni-hmarymicrosoft-google-ibm-suchasni-instrumenty-
formuvannya-osvitnoho-seredovyschanavchalno-doslidnytskoji-diyalnosti-ditej/ 

http://oin.in.ua/osvitni-hmarymicrosoft-google-ibm-suchasni-instrumenty-formuvannya-osvitnoho-seredovyschanavchalno-doslidnytskoji-diyalnosti-ditej/
http://oin.in.ua/osvitni-hmarymicrosoft-google-ibm-suchasni-instrumenty-formuvannya-osvitnoho-seredovyschanavchalno-doslidnytskoji-diyalnosti-ditej/
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УРОК ФІЗИКИ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО  

НАВЧАННЯ В АСИНХРОННОМУ РЕЖИМІ 

В. КАРПУША 

Організація навчання учнів закладів 
загальної середньої освіти в дистанційній 
формі є складовою  професійної діяльності 
вчителя фізики та астрономії. Відповідно 
до положення про дистанційну форму 
навчання вчителем самостійно визна-
чається режим проведення окремого 
навчального заняття (синхронний або 
асинхронний) [9]. А чергування занять у 
двох режимах забезпечить досягнення 
мети навчання природничої освітньої 

галузі, відтворення більшості дидактичних 
прийомів, які застосовуються в очній 
формі навчання під час безпосереднього 
спілкування вчителя з учнями [13]. До 70 % 
занять, передбачених програмою закладу 
освіти з навчального предмета, можна 
проводити в асинхронному режимі. А тому 
доцільно розглянути особливості побудови 
такого дистанційного уроку з фізики та 
астрономії. 

http://issuu.com/iteaconf/docs/itea2014ua1/1?e=5444579/11083293
http://issuu.com/iteaconf/docs/itea2014ua1/1?e=5444579/11083293
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/970/756
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2013_4_20
https://docs.google.com/presentation/d/1t1YfIIb1vH5Rsg38JZCyUJ6BoWxwps85w
http://tmn.ccjournals.eu/index.php/cte/2013/paper/downloadSuppFile/68/5112
http://tmn.ccjournals.eu/index.php/cte/2013/paper/downloadSuppFile/68/5112
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За І. Лернером, урок – це спосіб 
організації та здійснення взаємодії вчителя 
та учнів по розв’язанню завдань освіти, 
розвитку, виховання, обмеженої часом, 
місцем і простором. На відміну від 
традиційного, дистанційний урок не 
обмежується часом, місцем і простором, а 
його особливості обумовлені опосередко-
ваним способом організації та взаємодії 
суб’єктів навчання, технічними та 
програмованими засобами їх реалізації. 

Дистанційний урок в асинхронному 
режимі як організаційна форма заняття 
відповідає загальнопедагогічним вимогам 
(санітарно-гігієнічним, психолого-фізіологі-
чним, організаційним, дидактичним) з 
ураховуванням особливостей спеціалізо-
ваного середовища, що функціонує на базі 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Перед початком дистанційного навчання 
варто ознайомити батьків з санітарно-
гігієнічними вимогами до засобів 
інформаційно-комунікаційного зв’язку, 
зокрема, технічних характеристик персона-
льного комп’ютера учня. Відповідно до 
санітарного регламенту для закладів 
загальної середньої освіти, персональний 
комп’ютер (ноутбук) здобувача освіти має 
діагональ відеомонітора (екранів) не менше 
35,56 см (14 дюймів), укомплектований 
відокремленою клавіатурою (для учнів 1-7 
класів) та маніпулятором типу «миша», а 
планшетний ПК – екран з діагоналлю не 
менше 25,4 см. Лабораторні та практичні 
роботи, дослідження фізичних явищ можна 
проводити з використанням засобів, що 
мають екран з діагоналлю 10 дюймів [11]. 

Проєктуючи дистанційний урок, 
необхідно враховувати тривалість 
безперервного залучення учнів до видів 
діяльності з використанням цифрових 
електронних носіїв. Для учнів 7 класів 
робота з виконання завдань на екрані 
монітора не має перевищувати 20 хвилин; 8-
9 класів – 20-25 хвилин; 10-11 класів на першій 
годині занять до 30 хвилин, на другій годині 
– 20 хвилин. Решту часу уроку учень виконує 
завдання без задіювання цифрових 
ресурсів. 

Під час дистанційного уроку виникає 
низка психологічних особливостей 

діяльності учня, викликана опосередко-
ваною комп’ютерними технологіями 
взаємодією з учителем і змістом 
навчального матеріалу. 

По-перше, змінюються ролі учня та 
учителя: учень стає інтерпретатором знань, 
а учитель – координатором пізнавальної 
діяльної учня, який консультує, спрямовує 
роботу пізнавальних процесів [10].  

По-друге, в умовах асинхронного 
режиму транформуються типи взаємодії 
учня. Зникає особисте спілкування з 
учителем, обговорення навчальної 
інформації. Навчальна діяльність здобувачів 
освіти спрямовується на переважне 
накопичення інформації. З’являється новий 
тип взаємодії учня, відсутній в очному 
режимі навчання, – інтерактивна взаємодія 
з інтерфейсом відеоекрана персонального 
компютера.  

У такій ситуації знижується мотивація до 
навчання; учень не може проявити себе як 
індивідуальність, зростає конфліктність [8]. 

Для забезпечення психологічного 
комфорту учнів, підтримки взаємодії учень-
учитель, учень-учень, уроки в асинхронному 
режимі доречно доповнювати коротко-
тривалими індивідуальними, груповими 
онлайн консультаціями, спільною роботою 
окремих груп учнів, наприклад, над 
навчальними проєктами.  

По-третє, на навчання впливають вікові 
(різним віковим групам потрібен різний час 
на сприйняття, осмислення й засвоєння 
матеріалу) та індивідуальні особливості 
здобувачів освіти (залежність від виду 
домінантного каналу сприйняття інформації, 
недостатність вольової саморегуляції, 
наявність досвіду самостійної роботи, вплив 
групових настановлень) [7]. 

Розробляючи дистанційний урок, 
необхідно враховувати, що: 
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Вихідним моментом побудови уроку є 
розробка його мети, яка задається у 
вигляді переліку очікуваних предметних 
компетенцій з фізики та передбачення типу 
діагностичних засобів, на основі яких 
визначається ступінь сформованості 
компетенцій (тести, контрольні завдання). 

Нагадаємо, що мета уроку підпоряд-
ковується загальній меті навчання з 
предметів «Фізика», «Фізика та астрономія». 
Це формування особистості учня, який знає 
та розуміє основні закономірності неживої 
природи, володіє певними вміннями її 
дослідження, виявляє допитливість, на 
основі здобутих знань і пізнавального 
досвіду усвідомлює цілісність природничо-
наукової картини світу, здатний оцінити 
вплив фізики, астрономії, техніки і 
технологій на сталий розвиток суспільства 
та можливі наслідки людської діяльності в 
природі, відповідально взаємодіє з 
навколишнім природним середовищем [2]. 

Для забезпечення формування в учнів 
предметних компетентностей з фізики та 
астрономії доречно планувати систему 
дистанційних уроків різних типів аналогічно 
до календарного планування в очному 
режимі навчання. Уроки засвоєння нових 
знань за допомогою змісту цифрового 
контенту сприяють систематичному 
вивченню основних фізичних і 
астрономічних теорій, формувати світогляд 
і науковий стиль мислення учнів на основі 
сучасної науково-природничої картини 
світу, ознайомлювати з методами 
наукового пізнання. Уроки-практикуми з 
розв’язування задач – виробленню 
практичних умінь учнів із застосовуванням 
теоретичних знань. Під час організації 
лабораторних робіт і робіт лабораторного 
практикуму цифровий контент має 
дидактично забезпечувати процесуальну 
складову формування в учнів 
експериментальних умінь і дослідницьких 
навичок. А уроки контролю та коригування 
знань, умінь, навичок – надавати відомості 
про рівень засвоєння знань і відповідність 
сформованих умінь, навичок даному етапу 
формування предметних компетентностей. 

Розробка окремих етапів уроку 
передбачає аналіз навчальних впливів як 

способів управління навчальною діяльністю 
здобувачів освіти. Адже під час 
асинхронного навчання змінюється стиль 
управлінських впливів учителя: вони мають 
характер приписів, вказівок, які визначають 
способи діяльності учня [3]. 

Опосередковані навчальні впливи 
можуть бути основними (навчальні 
завдання, інформація орієнтувального 
характеру – плани узагальнюючого харак-
теру, алгоритми застосування фізичних 
законів та правил) та допоміжними 
(вказівки, запитання, підказки, 
рекомендації). Основні навчальні впливи 
дистанційного уроку необхідно допов-
нювати допоміжними, які ознайомлю-
ватимуть учнів із способами виконання 
завдань. Деякі з допоміжних навчальних 
впливів (наприклад, запитання) можуть 
виступати як компонент умови задачі 
(запитання-вимога теоретичної, експе-
риментальної задачі) або як окремий 
фрагмент змісту. Наприклад, основний 
вплив під час формування умінь і навичок з 
застосування правила лівої руки для 
визначення сили Ампера ефективно 
здійснити в ході перегляду учнем 
відеоролика з розв’язування задачі, 
демонструючи загальні підходи до 
розв’язування задач (аналіз ситуації, 
визначення її закономірностей, побудова 
фізичної моделі, запис математичної моделі 
і т.д), а допоміжний вплив – через вказівки, 
які акцентують увагу на виборі лівої руки. 
Вказівка також може бути компонентом 
завдання, що пояснює спосіб розв’язування 
задачі (наприклад, розв’язати задачу 
графічним способом) або роз’яснює 
послідовність аналізу тексту (наприклад, 
скористатися планом узагальненого 
характеру «Що треба знати про фізичну 
величину»).  

Рекомендуємо систему навчальних 
впливів у межах дистанційного уроку в 
асинхронному режимі оформлювати у 
вигляді інструктивної картки. Інструктивна 
картка – це набір послідовних завдань для 
самостійної роботи учня у віддаленому 
режимі, які супроводжуються різнома-
нітними інструкціями, пам’ятками, що 
координують діяльність учня.  
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Послідовність етапів певного типу уроку 
задає черговість навчальних впливів і 
розміщення завдань у інструктивній картці, 
а зміст завдань спрямовує самостійну 
роботу учня на досягнення проміжних цілей 

окремих етапів уроку. Відповідність пунктів 
інструктивної картки уроку до етапів уроку 
вивчення нових знань в очному режимі 
наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1. Відповідність пунктів інструктивної картки  
уроку й етапів уроку вивчення нових знань. 

 Етапи уроку вивчення нових 
знань 

Пункти інструктивної картки 
уроку 

Словесне оформлення 
завдання 

1 Тема та мета уроку. 
Тема уроку та очікувані  

результати. 
Інформаційний текст. 

2 
Актуалізація опорних знань, 
суб’єктивного досвіду учня. 

Актуалізація опорних знань, 
суб’єктивного досвіду учня. 

Пригадайте …,  
виконайте тест … 

3 
Мотивація навчальної  

діяльності. 
Мотивація навчання. 

Перегляньте відеоро-
лик … 

4 
Вивчення нових знань і  

способів діяльності. 
Самостійне вивчення нового 

матеріалу. 

Прочитайте...,  
перегляньте…, 

випишіть у зошит… 

5 
Закріплення нових знань, 

умінь і навичок. 
Самостійне застосування  

нового матеріалу. 

Ознайомтеся з прикла-
дом виконання 

(розв’язування)…,  
розв’яжіть задачу…, 

6 
Корекція знань, умінь і  

навичок. 
Самокорекція. 

Порівняйте розвя’зок 
задачі із зразком… 

7 Оцінювання. Самооцінювання. 
Виконайте тест…, дай-
те відповіді на питання 

та порівняйте з … 

8 Рефлексія. Саморефлексія. 

Які вправи ти виконав  
швидко? 

Чи запам’ятав поняття,  
зазначені в очікуваних 

результатах? 

Успішному виконанню завдань 
інструктивної картки учнем сприяють чіткі 
та деталізовані вказівки щодо способів 
виконання завдання, оформлення 
результатів, урахування часу на їх 
виконання. 

Оформити інструктивну картку уроку 
можна як презентацію в застосунку 
PowerPoint, текстовий документ у 
середовищі ClassRoom, список нотаток на 
віртуальній стіні Padlet, інтерактивний 
плакат в застосунку Genially. 

Безпосередній вплив на навчання 
здобувачів освіти має зміст навчального 
матеріалу, представлений як статичні 

(друкований текст, малюнки, фотографії) та 
динамічні (анімації, відео) медіаресурси. 
Пропоновані джерела інформації 
(підручник, презентація, відеоролик) 
повинні надавати учням достатньо наукових 
фактів для ознайомлення з явищем 
природи, формування цілісного уявлення 
про нього. 

Під час розробки інструктивної картки 
необхідно враховувати основні помилки, які 
роблять ознайомлення зі змістом 
неефективним [1]: 
– насиченість завдання медіаресурсами, 

які не доповнюють навчальну інфор-
мацію, а дублюють її; 
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– завдання з занадто довгими 
наративами; 

– наявність великого обсягу додаткової 
інформації, яка відволікає від основного 
змісту уроку (особиливо в 
відеороликах); 

– супровід тексту рисунками, які 
змістовно не пов’язані з текстом. 
Для первинного ознайомлення з новою 

навчальною інформацією доцільно 
використовувати завдання з прийомами, 
які сприяють активному осмисленню та 
систематизації змісту: інсерт (активне 
читання з маркуванням), кластер, фішбоун, 
карти знань, опорні конспекти.  

Рекомендуємо теоретичний матеріал 
розділити на невеликі змістові порції та 
після кожного завдання на опрацювання 
теоретичного матеріалу пропонувати 
практичні вправи на закріплення. 

Звертаємо увагу на важливість 
чергування завдань з метою зміни 
основного способу сприйняття інформації: 
словесно-мовного, візуально-просторо-
вого, чуттєво-сенсорного [4]. Особливо це 
актуально під час організації дистанційних 
уроків-практикумів з розв’язування задач, 
лабораторних робіт. Наприклад, розв’язки 
задач, надані в друкованому вигляді, 
збіднюють інформацію, тому доцільно 
спочатку пропонувати учням завдання на 
перегляд відеороликів з аудіокоментарем, 
які демонструють послідовність засто-
сування умінь, а потім пропонувати 
завдання з самостійного розв’язання 
задачі.  

Щоб сформувати експериментальні 
компетентності під час самостійного 
виконання лабораторних робіт, доцільно 
ознайомити учнів з теоретичною моделлю 
експерименту у віртуальному середовищі 
«PhET Interactive Simulations», запропо-
нувати переглянути хід експерименту 
лабораторної роботи, записаного на відео, 
а потім самостійно обробити результати 
дослідів, які отримують експериментатори 
у відео [12]. 

Умови віддаленого уроку обмежують 
можливості реальної демонстрації фізич-
них явищ та їх спостереження. Тому 
рекомендуємо використовувати завдання 

з застосуванням комп’ютерних моделей 
фізичних явищ, які дозволяють проде-
монструвати на екрані комп'ютера багато 
фізичних ефектів, організувати нетради-
ційні види навчання з формування 
експериментальної та дослідницької 
компетентностей з фізики та астрономії. 
Окрім експериментів на комп’ютерних 
моделях, можна запропонувати учням [6]: 
– експериментальні завдання, для 

розв’язку яких необхідно продумати й 
поставити відповідний комп’ютерний 
експеримент; 

– розрахункові завдання з перевіркою 
відповіді на комп’ютерній моделі; 

– завдання з відсутніми даними, для 
розв’язання якого учневі необхідно 
встановити відсутній параметр і самос-
тійно вибрати його величину;  

– проблемні завдання, які демонструють 
уявні або реальні протиріччя в 
закономірностях змодельованих фізич-
них явищ, а потім вимога завдання 
передбачає розібратися в причинах 
таких ситуацій;  

– творчі завдання, коли учневі пропо-
нується скласти одне або кілька 
завдань, самостійно розв’язати їх, а 
потім, використовуючи комп’ютерну 
модель, перевірити правильність 
отриманих результатів;  

– дослідницькі завдання, коли необхідно 
спланувати й провести комп’ютерні 
експерименти, які б дозволили 
підтвердити або спростувати певні 
закономірності. 
Оскільки віртуальний експеримент не 

може замінити експериментуванням учнів 
з реальними об’єктами й приладами, 
доцільно урізноманітити завдання дистан-
ційних уроків експериментальними 
задачами з саморобними приладами, 
побутовим обладнанням, які наведені в 
чинних підручниках з фізики. 

Ураховуючи відсутність взаємодії 
вчителя з учнем під час дистанційного 
уроку фізики в асинхронному режимі, 
рекомендуємо завдання інструктивної 
картки оформлювати в діалоговому стилі. 
Розробляючи вказівки, спрямовані на 
розуміння навчального матеріалу з фізики,  
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організацію самостійного мислення учнів, 
самостійного розв’язування теоретичних та 
експериментальних задач, рекомендуємо 
вчителям ураховувати власні знання з 
досвіду роботи про певні труднощі та 
найбільш ефективні способи самостійної 
навчальної діяльності учнів. Це допоможе 
вибрати послідовність пред’явлення 
завдань відповідно до попередніх 
результатів навчання здобувачів освіти, 
прогнозувати «обсяг самостійності» учня, 
визначити достатністю кількість прикладів, 
які демонструватимуть застосування умінь і 
навичок, створити систему вказівок. 

Наведемо приклади передбачення 
можливих помилок учнів під час 
розв’язування задач з фізики та приклади 
вказівок, які супроводжуватимуть 
завдання. 

Приклад перший. Інструктивна картка 
уроку з теми «Прямолінійний нерівно-
мірний рух. Середня швидкість 
нерівномірного руху» містить завдання 
самостійно розв’язати задачу такого змісту: 
«Гелікоптер пролетів по прямій 80 км зі 
швидкістю 240 км/год, а потім ще 200 км зі 
швидкістю 300 км/год. Визначте середню 
швидкість руху гелікоптера за весь час 
руху». Очевидно, що учень може 
неправильно визначити середню швидкість 
як середнє арифметичне наданих в умові 
задачі значень швидкостей. У цьому разі 
доцільно зробити вказівку до завдання 
«Починаючи розв’язок задачі пригадай 
означення середньої швидкості руху», яка 
спрямує мислення учня. 

Приклад другий. Інструктивна картка 
уроку з теми «Рух тіла під дією декількох 
сил» містить завдання, яке передбачає 
проєктування вектора сили на координатні 
осі. Досить часто учні забувають врахувати 
напрям проєкції сили та в рівнянні другого 
закону Ньютона помилково вказують знак 
«+» або «-» перед значення сили. Вказівка 
«Перевір ще раз, чи правильно визначені 
знаки «+», «-» проєкцій сил у рівняннях 
другого закону Ньютона» допоможе 
здійснити самоконтроль на проміжному 
етапі розв’язування задачі. 

Відповідно до дидактичних вимог 
основою сучасного дистанційного уроку 

фізики й астрономії в асинхронному режимі 
має бути особистісно орієнтована модель 
навчання, яка забезпечує високу навчально-
пізнавальну активність учнів. Важливою 
частиною такого уроку є завдання, що 
підтримують мотивацію самостійної 
пізнавальної діяльності учня та 
саморефлексію. 

В умовах, коли відсутня взаємодія учня 
з учителем віч-на-віч, слід звернути увагу на 
впливи з підтримки мотивації учня. По-
перше, самостійну навчальну діяльність 
необхідно будувати так, щоб учень відчував 
свої успіхи й усвідомлював, що вони 
заслужені. Рекомендуємо завдання уроку 
компонувати з легких, складних і творчих 
завдань, але окремі складні та творчі 
завдання пропонувати з правом виконання 
«за бажанням». Наприклад, під час 
виконання лабораторної роботи можна 
запропонувати учням вибрати інструкцію з 
деталізованим описом послідовності 
виконання роботи або самостійно 
розробити інструкцію (підібрати теоретич-
ну модель експерименту, скласти план 
експерименту та обробки результатів). 

По-друге, мотивувати учнів не лише на 

ня задачі, а й на інтерес до діяльності, як 
усвідомлення того, що засвоєні знання та 
сформовані відповідні уміння й навички 
впливатимуть на досягнення успіху в 
майбутній діяльності. Для підтримання цієї 
мотивації доречно застосовувати заохочен-
ня з чітко зазначеними аспектами 
діяльності учня у формі «діалогових 
мотиваційних повідомлень» [10]. 

Наприклад, наголошення на детальності 
опису методики проведення експерименту 
як умінні успішно презентувати результати 
досліджень, припис з відзначенням успіхів у 
розв’язанні задачі Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з фізики як досягнення високого 
рівня умінь і відзначення здібностей учня 
або підкресленням успіху порівняно з 
попередньою діяльністю.  

Дистанційний урок – це нова форма 
організації навчання учнів, яка сама по собі 
збуджує   інтерес,   стимулює  до  зміцнення 
внутрішніх мотивів до навчання.  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Рекомендуємо розкривати учням нові 
можливості в побудові їхньої навчальної 
діяльності, надаючи завдання в 
різноманітних застосунках, а також 
наголошувати на більшій мірі самостійності 
виконання завдань порівняно з очним 
режимом навчання, що збільшує 
відповідальність учнів за результати своєї 
діяльності та підвищує їхню мотивацію. 

Сформувати мотиви можна за 
допомогою саморефлексії. Вона є не лише 
механізмом усвідомлення учнем якості 
навчання, самостійного досягнення ступеня 
очікуваних результатів з фізики та 
астрономії, змін у саморозвитку, а й може 
бути елементом зворотнього зв’язку з 
учителем. Очевидно, що в умовах 
асинхронного режиму навчання 
саморефлексія повинна відбуватися 
письмово й за бажанням учня результати 
саморефлексії можуть надсилатися 
вчителю для ознайомлення. 

Приклади завдань з саморефлексії. 
1. Прочитайте знову очікувані резуль-

тати, наведені на початку інструктивної 
картки уроку, та з’ясуйте, які питання Ви 
засвоїли добре, а над якими потрібно 
додатково попрацювати. 

2. Складіть сінквейн. 

3. Заповніть таблицю «Плюс. Мінус. 
Цікаво». 

4. Дайте відповіді на питання: 
– Скільки часу Ви опрацьовували 

теоретичний матеріал / розв’язували 
задачу? 

– Який теоретичний матеріал залишився 
не зрозумілим? 

– Які труднощі Ви відчули під час 
розв’язування задачі? 

– Чому Ви відмовилися від розв’язування 
задачі «на вибір»? 

– Чи допомогла Вам підказка у 
розв’язуванні задачі? 

– Яке, на Вашу думку, найбільше Ваше 
досягення у виконанні завдань? 

– Як змінилося Ваше ставлення до 
проблеми …? 

– Які проблеми Ви хотіли б порушити? 
Отже, зважаючи на зростання часу 

дистанційного навчання здобувачів 
загальної середньої освіти, важливо 
враховувати загальнопедагогічні вимоги до 
побудови уроку фізики та астрономії з 
метою забезпечення ефективності 
організації навчання учнів у асинхронному 
режимі. 
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ  

ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

С. ПАРХОМЕНКО  

Інтеграція української системи освіти у 
глобальний освітній простір вимагає від 
сучасного педагога адаптації до 
швидкоплинних змін, перегляду форм і 
методів навчання, а також імплементації в 
освітній процес ключових умінь XXI 
століття, серед яких є критичне мислення 
та цифрова грамотність.  

Видатному американському мисли-
телю Д. Дьюї належить твердження про те, 
що фундаментальна мета сучасної освіти 
полягає не у тому, щоб просто надавати 
інформацію учням, а у тому, щоб розвивати 
критичний спосіб мислення. Освіта є 
орієнтованою на майбутнє, яке не може 
бути наперед визначеним. Тому 

першочерговим є розвиток тих умінь і 
навичок мислення, що дають змогу 
адекватно оцінювати нові обставини й 
формувати стратегію подолання проблем. 
Отже, розвиток критичного мислення стає 
найактуальнішим за часів інтенсивних 
соціальних змін, коли неможливо діяти без 
постійного пристосування до нових 
політичних, економічних та інших обставин, 
без ефективного      вирішення        проблем, 
значна частина яких не передбачувана.  
У цьому сенсі життєва необхідність у роз-
витку критичного мислення для вітчизняної 
освітньої системи є очевидною [1, с. 6-7]. 
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Формування та розвиток критичного 
мислення засобами інформаційно-цифро-
вих технологій допомагає здобувачам 
освіти знайти своє місце в житті суспільства, 
розвинути свої вміння критично ставитися 
до різних джерел інформації, виробляти 
власне ставлення до суспільних процесів. 
Завданням сучасного вчителя є допомогти 
учню не тільки здобути знання, але й 
навчитися користуватися ними. Учень має 
навчитися орієнтуватися в інформаційному 
просторі, самостійно опрацьовувати 
матеріал, уміти співпрацювати в колективі, з 
повагою ставитися до іншої думки. Людина, 
яка володіє критичним мисленням, може 
легко знаходити потрібну й важливу 
інформацію, може її перевірити, уважно 
вивчає усі можливості, прискіпливо оцінює 
кожен варіант й робить власний вибір. 
Люди, які мислять критично, є 
інтелектуально незалежними, ними немож-
ливо маніпулювати. Вони можуть ставити 
правильні запитання, шукати і бачити 
зв’язки між явищами та вчинками людей, а 
саме головне – вибудовувати власні 
судження.  

Дослідженню сутності компетентності в 
галузі інформаційно-цифрових технологій 
присвячено роботи багатьох вітчизняних і 
зарубіжних учених, зокрема В. Баранов-
ської, В. Бикова, О. Білоус, Н. Морзе, 
О. Нікулочкіної, О. Овчарук, Л. Пєтухової, 
Н. Сороко, О. Співаковського, О. Урсової, 
D. Bawden, R. Paul, C. Stern та ін.  

Незважаючи на велику кількість 
наукових робіт, присвячених питанню 
цифрової компетентності, єдиного терміну 
для визначення професійної компетентності 
у сфері інформаційно-цифрових технологій 
не існує.  

Зарубіжними дослідниками використо-
вуються такі дефініції, як цифрова 
компетентність (англ. digital competence), 
цифрова грамотність (англ. digital literacy), 
компетентність у сфері ІКТ (англ. ICT 
competence), інформаційно-комунікаційно-
технологічна грамотність (англ. ICT literacy) 
та інші. Інститут інформаційних технологій в 
освіті ЮНЕСКО в своїх програмах 
використовує термін «цифрова грамот-
ність». У оновленій редакції Європейської 

системи ключових компетентностей для 
навчання впродовж життя Європейського 
Парламенту та Ради ЄС (2018) зазначено, що 
цифрова компетентність (Digital compe-
tence) включає в себе впевнене, критичне 
та відповідальне використання та 
взаємодію з цифровими технологіями для 
навчання, роботи та існування у суспільстві. 
Сюди відносяться: інформаційна 
грамотність і грамотність в роботі з даними, 
комунікація та співпраця, вміння створю-
вати цифровий контент (включаючи 
програмування), безпека (включаючи 
цифрове благополуччя та компетентності, 
пов’язані з кібербезпекою) та вміння 
вирішувати проблеми. [2, c.115-116].  

Отже, під інформаційною (цифровою) 
компетентністю вчені розуміють «систем-
ний обсяг знань, умінь і навичок, набуття, 
перетворення, передачі та використання 
інформації у різних галузях людської 
діяльності для якісного використання 
професійних функцій» [2, c.116].  

Існує велика кількість сучасних 
технологій візуалізації інформації: мобільне 
навчання, хмарні технології, віртуальні 
лабораторії, гейміфікація, робототехніка, 
скрайбінг, створення інтелект-карт та інші. 
Розглянемо деякі з них більш докладно. 

Інтелект-карти використовуються для 
створення, візуалізації, структуризації та 
класифікації ідей та як засіб для навчання, 
організації, вирішення завдань, ухвалення 

карти реалізуються у вигляді діаграми, на 
якій зображені слова, ідеї, завдання або інші 
поняття, з’єднані гілками, що відходять від 
центрального поняття або ідеї. Звичайно, 
створення інтелект-карт потребує певних 
витрат часу та певних графічних навичок. 
Тому існують онлайн-сервіси, розроблені 
спеціально для створення інтелект-карт. 
Серед найпопулярніших варто виокремити: 
FreeMind, XMind, Bubble, iMindMap, Mind42, 
Coggle, MindMeister, LOPPY, WiseMapping.  

Метод інтелект-карт ефективний для 
генерації ідей, асоціацій. Творчий потенціал 
інтелект-карти корисний для «мозкового 
штурму».  

Можливості застосування інтелект-карт 
у      педагогічній       практиці       дозволяють:  
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поліпшити пам’ять, нагадати факти, слова й 
образи; генерувати ідеї; надихати на пошук 
необхідного вірного вирішення завдання; 
продемонструвати концепції діаграми; 
аналізувати результати або події; 
структурувати учбові роботи; підсумо-
вувати інформацію; організувати взає-
модію учнів у груповій проєктній роботі чи 
рольових іграх тощо; покращити 
навчальний процес.  

Формування критичного мислення 
засобами інформаційно-цифрових техно-
логій можливе за умови організації 
активної навчально-пізнавальної діяльності 
учнів, що забезпечуватиме перехід від 
пасивного отримання знань до пізнання як 
активної діяльності. Це забезпечується 
впровадженням технології «веб-квест». 
Адже у ході виконання навчальних, 
пошуково-пізнавальних, проблемних 
завдань веб-квесту учні навчаються 
знаходити, опрацьовувати, аналізувати, 
систематизувати і презентувати необхідну 
інформацію, розв’язувати поставлені 
завдання. Це сприяє розвитку критичного 
мислення, професійних умінь учасників 
освітнього процесу, трансформації функцій 
педагога у функції тьютера, фасилітатора.  

Організовуючи веб-квест, учитель 
пропонує учням виконати завдання, 
надаючи певний план реалізації, посилання 
на потрібні Інтернет-ресурси, тим самим 
допомагаючи у виборі потрібної інформації 
та одночасно створюючи цілісну картину 
бачення проблеми. Отримана інформація 
узагальнюється у формі буклету або 
презентації за допомогою програмних 
додатків MS Publisher, MS PowerPoint, 
створення Інтернет-сторінки тощо.  

Одночасно учням пропонується 
створити папки з файлами не лише на 
персональних комп’ютерах, а й у хмарному 
середовищі, здійснювати резервне 
копіювання файлів виконаних робіт, 
забезпечувати доступ до них на інших 
пристроях: мобільному телефоні, планшеті 
або комп’ютері в навчальному кабінеті, 
налаштовувати оф-лайновий доступ до 
акаунту Google, використовувати QR-код 
для швидкого доступу до потрібного веб-
ресурсу на мобільному телефоні чи 

планшеті [4, c. 5-6]. Пропонуємо огляд 
найбільш простих, ефективних і 
безкоштовних web-сервісів для створення 
мультимедійного, інтерактивного контенту 
для комунікації, спільної роботи, візуалізації 
та гейміфікації навчання, розвитку 
критичного та креативного мислення:   
 Thinglink, Glogster – web-сервіси для 

створення інтерактивних плакатів, які  
перетворюють звичайні картинки на 
інтерактивні об’єкти;  

 Mindomo, Mindmeister,  Spiderscribe – 
web-сервіси для створення  карт пам’яті, 
ментальних карт тощо; дають змогу 
організувати  інформацію так, щоб 
мозку було максимально легко 
працювати з нею; 

 PowToon, Sparkol VideoScribe – web-
сервіси для створення анімаційних 
роликів, інтерактивної інфографіки, 
презентацій та відеоскрайбінгу; за 
допомогою скрайбінгу можна швидко 
привернути увагу слухачів, забезпечити 
їх додатковою інформацією; створення 
таких презентацій вимагає критичного 
та креативного мислення, адже 
необхідно виокремити потрібну інфор-
мацію із загалу і вміти обґрунтувати свій 
вибір; 

 Mentimeter, Wordart, Word it out – web-
сервіси для візуалізації, створення хмари 
тегів (слів); за допомогою хмар слів 
можна візуалізувати термінологію з 
певної теми у більш наочний спосіб; це 
сприяє швидкому запам'ятовуванню 
інформації; 

 Kahoot, Plickers, Cosrative, ClassMarker –
web-сервіси, що дозволяють легко 
створювати, обмінюватися і грати у 
веселі навчальні ігри або вікторини під 
час уроку; такий вид роботи сприяє 
формуванню пізнавального інтересу 
учнів, підвищує мотивацію учнів до 
вивчення предмету, створює ситуацію 
успіху; 

 Pear Deck,  Nearpod – це web-
платформи, які дозволяють учителям 
створювати інтерактивні презентації до 
своїх занять і ділитися ними з учнями 
прямо під час уроку; вчитель  
перегортає слайди, задаючи самостійно  
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ  

ОТРИМАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

Т. БЛУЖАН 

Дистанційне навчання в умовах 
карантину висунуло нові вимоги перед 
вчителями, учнями, батьками. Які засоби 
використати, щоб мінімізувати психо-
логічно-емоційне та розумове навантажен-
ня, але при цьому досягати навчальної 
мети? Цю проблему можуть вирішити 
ресурси, що мають елементи гейміфікації 
та швидкого зворотного зв’язку.  

Одним з основних елементів дистан-

ційного навчання є відеоконференції. Саме 
цей формат є максимально наближеним до 
традиційного уроку в навчальному закладі: 
учні не тільки чують, але й бачать вчителя, 
вчитель бачить учнів. 

Відеоконференції також ефективні 
щодо обговорення навчального матеріалу 
з учнями, постановки питань і отримання 
вчителем відповідей на них. 

Zoom – це сервіс для організації онлайн-
конференцій і відеозв’язку. 

Тут можна організовувати конференції 
та веб-семінари для різної кількості 
користувачів і спікерів (залежить від 
тарифного плану). 

Що можна робити: 
– організовувати спільні чати для 

переписки й обміну матеріалами (і 
загальні, і приватні); 

– проводити онлайн-конференції з відео 
високої якості й запрошувати до 100 
учасників (у безкоштовній версії, платна 
дозволяє збільшувати кількість учасників 
і спікерів); 

– записувати як свої звернення, так і спільні 
розмови; 

– під час конференцій і семінарів можна 
демонструвати матеріали на робочому 
столі свого ПК, смартфона чи планшета; 

– можна проводити необмежену кількість 
конференцій (у безкоштовній версії 
кожна з них може тривати не довше 40 
хвилин); 

– конференції можна планувати і 
заздалегідь запрошувати учасників. 

Сервіс однаково добре працює як на 
ПК, так і на смартфоні чи планшеті. 
Потрібно завантажити програму на 
комп’ютер чи додаток на гаджет. 

Сервіс поки недоступний українською 
мовою. Можна користуватись англійською, 
російською або іншою зручною для вас 
(змінити  мову  можна   у   графі   «Налашту - 
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вання»). Якщо ви працюєте з комп’ютера і 
через браузер Google Chrome, то у вас є 
можливість увімкнути автоматичний перек-
ладач, інтерфейс стане україномовним. До 
кожної із функцій є детальний опис на само-
му сайті, інтерфейс сервісу дуже простий і 
зрозумілий. 

Кількість глядачів обмежується 100-ю, а 
час зустрічі 40-ка хвилинами, що є достат-
нім для сприймання онлайн уроку. Концент-
рація уваги знижується, коли тривалість збі-
льшується. Унікальною особливістю є те, 

що в додатку наявна уявна дошка, де вчи-
тель і учень можуть робити необхідні запи-
си й позначки. 

Однак через виявлені в сервісі недоліки, 
які, в тому числі дозволяють хакерам про-
слуховувати наради, управляти комп’юте-
рами та отримувати доступ до захищених 
файлів, користувачі почали відмовлятися 
від Zoom. Отже, питання конфіденційності 
ваших даних дуже загострюється при вико-
ристанні цього сервісу. 

Google раніше в своєму арсеналі мав 
велику кількість інструментів для освіти, 
однак згодом компанія вирішила всі ці 
інструменти об’єднати в одну платформу. 
Так з’явився Google Classroom. Його 
навряд чи можна назвати класичною 
системою дистанційного навчання. Це, 
скоріше, середовище спільної роботи: той 
же Google для освіти, тільки зібраний в 
одному місці. Поза тим Google Classroom 
справді ефектний інструмент. Раніше у 
Google Classroom була відносно складна 
система реєстрації та доступу користувачів 
до курсу. Google відкрив вільну реєстрацію, 
і тепер доступ до Classroom такий же 
простий, як і до Facebook. 

Це безкоштовний сервіс для навчальних 
закладів. Мета – спростити створення, 
поширення та класифікацію завдань, 
прискорити обмін файлами між учителями 
й учнями. Реєструватись окремо не 
потрібно, достатньо мати пошту на Gmail. 

Google Classroom об’єднує в собі: Google 
Drive для створення і обміну завданнями, 
Google Docs, Sheets and Slides для 
написання текстів і створення презентацій, 
Gmail для спілкування і Google Calendar для 
розкладу (наприклад, ви можете 
спланувати конференцію в Zoom, який 
дозволяє автоматично додавати 
заплановані зустрічі в календар). Тож для 
роботи «у класі» потрібно знати, як 
користуватися гуглівськими сервісами. 
Учнів можна запрошувати до класу через 
приватний код. Його можна знайти в 
налаштуваннях класу. 

Кожен клас створює окрему папку на 
Google-диску для відповідного користувача 
Google Drive, куди учень може подати 
роботу, яку оцінює вчитель. Є загальна 
папка класу й окрема для кожного учня. 
Можна користуватися мобільними 
додатками для iOS і Android. 
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Можна робити: 
– фото та прикріплювати їх до завдань, 

редагувати їх і робити окремі копії; 
– ділитися файлами з інших додатків; 
– мати оффлайн-доступ до інформації; 
– вчитель може онлайн слідкувати за 

роботою учнів (тобто в режимі 
реальною часу бачити документи, в 
яких учні виконують завдання чи 
виправляють помилки); 

– можна коментувати роботи і виставляти 
оцінки; 

– відправляти на повторну перевірку 
(після виправлення помилок) та 
отримати іншу оцінку; 

– публікувати і коментувати оголошення; 
– вчитель може надсилати електронні 

листи до одного чи багатьох учнів в 
інтерфейсі Google Classroom. 
Classroom дозволяє вчителям 

архівувати курси наприкінці семестру або 
року. Коли курс архівується, він 
видаляється з домашньої сторінки та 

розміщується в зоні архівних занять. Це 
допомагає вчителям аналізувати відчитані 
курси і покращувати їх для наступних 
користувачів. Після архівування курсу 
вчителі та учні можуть переглядати його, 
але не можуть вносити зміни, поки його не 
буде відновлено.  

Серед переваг рішення від Google 
можна назвати: 
– безкоштовний; 
– Google Classroom створювався саме 

для шкіл, на відміну від Moodle, який 
більше підходить для ВНЗ; 

– традиційні функції у Google реалізовані 
добре: є можливість публікувати 
теоретичні матеріали, завдання, вистав-
ляти оцінки в журналі, є календар. 
Виділимо і кілька недоліків такого 

рішення: 
– дуже бідний арсенал навчальних 

елементів; 
– посилання на Classroom не зручні. 

Завдяки цьому ресурсу можна 
повноцінно розгорнути дистанційне 
навчання. Інструментарій Microsoft Teams 
охоплює всі необхідні елементи онлайн-
занять: віртуальні класні кімнати, форуми, 
відеоконференції, листування в чатах. 

Унікальною особливістю є робота в 
онлайн-зошитах, які вчитель може 

перевіряти й оцінювати, використовуючи 
онлайн-журнал. Робота в спільних 
документах дозволить учням працювати 
над проектами разом з однокласниками, а 
обмеження на колективні дзвінки сягнуть 
аж 300 учасників. 
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Microsoft Teams – це он-лайн сервіс для 
командної роботи, який забезпечує в 
одному робочому просторі функції 
спілкування, управління задачами, 
контентом та додатками. Будучи 
віртуальною платформою для проведення 
зустрічей, Teams містить функції та 
інструменти, здатні забезпечити 
продуктивну спільну роботу команд, в тому 
числі забезпечувати організацію та 
здійснення дистанційного навчання. Як і 
багато інших хмарних систем 
дистанційного навчання, MS Teams будує 

управління он-лайн навчанням (організацію 
навчального процесу), виходячи з 
навчального контенту. 

Microsoft Teams є частиною пакета 
Office 365 і поширюється по підписці або, з 
деякими обмеженнями, як безкоштовний 
додаток. КПІ імені Ігоря Сікорського має 
підписку пакета Office 365 для навчальних 
закладів і пропонує використовувати 
ресурси Teams для організації 
дистанційного навчання, корпоративних 
комунікацій та управління спільними 
задачами. 

УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Т. СВЄТЛОВА  

Посилення ролі STEM-освіти (від англ. 
Science – природничі науки; Technology – 
технології; Engineering – інженерія, 
проектування, дизайн; Mathematics – 
математика, моделювання) є одним із 
пріоритетів модернізації освіти, складовою 
частиною державної політики з 
підвищення рівня конкурентоспро-
можності національної економіки та 
розвитку людського капіталу. 

STEM-освіта спрямована на розвиток 
особистості через формування компетент-
ностей, природничо-наукової картини 
світу, світоглядних позицій і життєвих 
цінностей із використанням трансдисциплі-
нарного підходу до навчання, що базується 
на практичному застосуванні наукових, 
математичних, технічних та інженерних 
знань і вмінь для розв’язання практичних 
проблем, для подальшого використання їх 
у професійній діяльності. 

Проблеми STEM-освіти активно дослід-
жуються в різних аспектах: 
– теоретико-методологічному (О. Коршу-

морець та інші); 

– практичному (І. Василашко, Н. Поліхун, 
М. Ростока, І. Савченко, І. Сліпухина); 

– галузевому ( Д. Васильєва, Н. Василюк, 
Н. Кіяновська, Н. Рашевська та інші). 
Використання провідного принципу 

STEM-освіти – інтеграції – дозволяє здій-
снювати модернізацію змісту, обсягу 
навчального матеріалу предметів 
природничо-математичного циклу, техно-
логізацію процесу навчання та 
сформувати: 
– навички розв’язання складних 

(комплексних) практичних проблем, 
критичного мислення, креативних 
якостей і когнітивної гнучкості, 
організаційних і комунікаційних 
здібностей, уміння оцінювати проблеми 
та приймати рішення, готовності до 
свідомого вибору й оволодіння 
майбутньою професією, фінансової 
грамотності, цілісного наукового 
світогляду, ціннісних орієнтирів, 
загальнокультурної, технологічної, 
комунікативної та соціальної 
компетентностей, математичної та 
природничої грамотності; 
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– усебічний розвиток особистості шляхом 
виявлення її нахилів і здібностей; 

– навички оволодіння засобами 
пізнавальної, дослідної та практичної 
діяльності; 

– виховання особистості, яка прагне до 
здобуття освіти впродовж життя, 
формування вмінь практичного й 
творчого застосування здобутих знань.  
STEM-освіта запроваджується в умовах 

інтеграції всіх видів освіти: формальної, 
неформальної, інформальної (на базі 
онлайн-платформ, медіапродуктів, STEM-
лабораторій, віртуальних STEM-центрів); 
передбачає проєктну та навчально-
дослідницьку діяльність із застосуванням 
міждис-циплінарного прикладного підходу.  

З метою створення умов для 

упровадження елементів STEM-освіти на 

товувати змішане навчання та раціонально 

поєднувати його різні моделі: 

– ротаційна модель (ротація за станціями, 
ротація за лабораторіями, 
перевернутий клас, індивідуальна 
ротація); 

– гнучка модель; 
– модель самостійного змішування; 
– поглиблена віртуальна модель. 

Доцільно використовувати модель 
змішаного навчання «перевернутий клас», 
коли учні за визначеним графіком змінюють 
онлайн-частину вдома на офлайн-частину в 
класі: вдома вони засвоюють теоретичний 
матеріал і переглядають лекції, а в класі 
працюють з учителем чи у групах над 
практичними завданнями та проєктами.  

Рекомендуємо з метою упровадження 
елементів STEM-освіти на уроках 
математики використовувати продуктивні 
методи навчання (проблемні, евристичні, 
дослідницькі), проводити лабораторні та 
лабораторно-графічні роботи 
дослідницького характеру. 

Доцільно використовувати іннова-ційні 
форми навчання: 
– STEM-уроки (інтегровані, пленерні); 
– STEM-проєкти;  
– STEM-квести; 
– STEM-екскурсії; 

– хакатони; 
– мейкерство;  
– STEM-фестивалі мейкерів і винахід-

ників;  
– наукові пікніки. 

Для формування та розвитку ключових 
компетентностей у процесі упровадження 
елементів STEM-освіти на уроках 
математики рекомендуємо педагогічно 
виправдано й обґрунтовано використо-
вувати засоби STEM-орієнтованого 
освітнього середовища: 
– програми динамічної математики 

GeoGebra, GeoGebra 5.0 (http://
www.geogebra.org); 

– графічний онлайн калькулятор Desmos 
(https://www.desmos.com/); 

– графічний веб-додаток AutoDraw; 
– мобільний додаток «3D Графіка 

GeoGebra»; 
– інтерактивну симуляцію «PhET»; 
– «LabInApp» – 3D-інтерактивний вірту-

альний лабораторний інстру-мент; 
– дистанційні інструменти для комунікації:  

• Zoom (https://zoom.us/); 
• Google Meet (https://

meet.google.com/) 
• Google Hangouts (https://

hangouts.google.com/); 
• Cisco Webex (https://www.cisco.com/); 
• Skype Meet Now (https://

www.skype.com/); 
• сучасні хмарні сервіси (Office 365 від 

Microsoft, GSuite від Google); 
– сучасні онлайн платформи:  

• Microsoft Teams (https://
teams.microsoft.com/start); 

• Google Classroom (https://
classroom.google.com); 

• TANGRAM; 
• LEGO. 

Рекомендуємо з метою упровадження 
елементів STEM-освіти на уроках 
математики, реалізації наскрізних ліній 
«Екологічна безпека й сталий розвиток», 
«Громадянська відповідальність», «Здо-
ров’я і безпека», «Підприємливість і 
фінансова грамотність» використовувати 
задачі прикладного характеру, практико 
орієнтовані, дослідницькі завдання 
відповідного змісту. 

http://www.geogebra.org
http://www.geogebra.org
https://www.desmos.com/
https://www.autodraw.com/
https://zoom.us/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://www.cisco.com/
https://www.skype.com/
https://www.skype.com/
https://teams.microsoft.com/start
https://teams.microsoft.com/start
https://classroom.google.com)
https://classroom.google.com)
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Під час розв’язування прикладних 
задач доцільно використовувати: 
– метод моделювання; 
– метод спроб і помилок; 
– метод перебору; 
– метод поступового ускладнення. 

Рекомендуємо з метою упровадження 
елементів STEM-освіти на уроках 
математики ознайомити учнів із 
геометричним конструюванням (паркети, 
замощення площин і поверхонь), оригамі, 
просторовим моделюванням, у тому числі в 
комп’ютерних середовищах.  

Універсальним інструментом реалізації 
STEM-освіти є використання концепції BYOD 
(Bring Your Own Device). Вона уможливлює 
максимальну реалізацію таких принципів 
навчання як наочність, доступність, 
усвідомленість, зв’язок навчання з життям. 
При тому розвиває інтерес учнів до знань, 
активує пізнавальні процеси, ініціативність, 
сприяє формуванню навичок роботи в 
режимі проблемного навчання. 

Використання концепції BYOD 
розширює межі STEM-освіти у просторі й 
часі, робить навчання більш гнучким і 

пізнавальної діяльності школярів, 
формуванню в учнів умінь самостійно 
набувати знань, стимулюють його 
допитливість.  

Рекомендуємо використовувати 
дидактичні можливості: 
– мобільного додатка «3D Графіка 

GeoGebra», який дає змогу учневі 
створювати будь-який 3D-об’єкт, 
оперувати моделями просторових 
об’єктів, досліджуючи їх властивості; 

– інтерактивної симуляції «PhET», яка 
надає можливість проводити 
експерименти з математики.  
«LabInApp» – 3D-інтерактивний віртуаль-

ний лабораторний інструмент, дає змогу 
демонструвати експерименти, здійснювати 
візуалізацію складних процесів. 

Використання концепції BYOD як 

інструменту реалізації STEM-освіти на 
сьогодні є альтернативним розв’язком  
проблеми організації мейкер-простору.  

Мейкер-простір (англ. MakerSpace) – 
творчий простір людини, де вона розвиває 
власні здібності, виявляє обдарованість або 
талант у специфічній діяльності, реалізує 
свій творчий потенціал, спілкується з 
однодумцями, випробує власні можливості 
й відтворює свої задуми в діяльності.  

Мейкер-простір – це простір, 
оснащений специфічним обладнанням 
(наприклад, 3D-принтери, набори LEGO, 
TANGRAM тощо). Саме під час роботи 
школярів у мейкер просторі «народжу-
ються» ідеї нових проектів, які реалізуються 
у STEM-проекті або під час STEM-уроку. 

При вивченні властивостей многогран-
ників тіл обертання, перерізів у курсі 
стереометрії доцільно запропонувати 
учням створити паперові моделі фігур. 
Створення своїми руками інструментів і 
моделей сприяє глибокому засвоєнню тем, 
формуванню навичок і досвіду мейкерства 
для майбутньої діяльності. 

З метою організації самоосвітньої 
діяльності щодо упровадження елементів 
STEM-освіти рекомендуємо: 
– сайт ІМЗО, що містить нормативно-

правове забезпечення, глосарій, 
висвітлює теоретичні аспекти STEM-
освіти; 

– http://www.yakistosviti.com.ua/ – 
український проєкт «Якість освіти» -
практичні аспекти STEM-освіти;  

– https://stem-lesson.info/ – «Кращий STEM-
урок»; 

– https://stemua.science/ – віртуальний 
STEM-центр Малої академії наук України.  
Упровадження елементів STEM-освіти 

на уроках математики сприятиме підготов-
ці учнів до реального життя, формуванню 
компетентностей, які дозволять розв’язу-
вати реальні практичні потреби, а це 
відповідає запитам і вимогам сучасної 
освіти. 

file:///C:/Users/Панасюрка/Downloads/http
http://www.yakistosviti.com.ua/
https://stem-lesson.info/
https://stem-lesson.info/
https://stem-lesson.info/
https://stemua.science/
https://stemua.science/
https://stemua.science/
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МОНІТОРИНГ ТА ЗНО  

СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

В  ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СУМСЬКОЇ  

ОБЛАСТІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ  

МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) 

Г.БРАТКОВА 

42%

22%

25%

7% 3% 1%

Смартфон

Смартфон, ноутбук

Смартфон, стаціонарний комп'ютер

Смартфон, планшет

Стаціонарний комп'ютер

Не мають необхідного обладнення

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, 
що склалася в Україні,  заклади загальної 
середньої освіти області здійснювали 
освітній процес з використанням техно-
логій дистанційного навчання. 

На виконання наказу Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації від 09.09.2020 № 365-ОД «Про 
проведення регіональних моніторингових 
досліджень у 2020-2021 навчальному році» 
з метою аналізу стану організації дистанцій-
ного навчання; з’ясування проблем, що 
виникли в учителів, учнів та батьків; 
визначення потреб педагогів області щодо 
забезпечення освітнього процесу засобами 
дистанційного навчання було проведене 
опитування вчителів, учнів та їхніх батьків із 
12 закладів загальної середньої освіти 
Буринської міської ради, Миколаївської 
селищної ради, Грунської сільської ради. У 
дослідженні  взяли участь 589 
респондентів, із них: учителів – 180 (31 %), 
учнів 9-11-х класів –  265 (45 %), батьків – 144 
(24 %). 

Дистанційне навчання – це взаємодія 
учителя та учнів між собою на відстані, що 
відображає всі властиві процесу навчання 
компоненти (цілі, зміст, методи, 
організаційні форми, засоби навчання) та 
реалізовується засобами інтернет-

технологій або іншими засобами, що 
передбачають інтерактивність. 

Переважна більшість опитаних батьків 
(85 %) та учнів (83 %) 9–11-х класів 
підтвердили, що на період карантину в 
ЗЗСО здійснюється дистанційне навчання з 
усіх предметів інваріантної складової, хоча  
53 % батьків переконані, що воно не є 
повноцінною заміною очного. Менше 
половини опитаних учнів (42 %) у своїх 
анкетах вказали, що їм подобається 
навчатися дистанційно. Але майже третина 
(31 %) зазначили, що таке навчання їм не 
подобається. 

Учні під час дистанційного навчання 
користуються стаціонарними комп’юте-
рами, ноутбуками, планшетами, смартфо-
нами. Смартфони є у переважній більшості 
старшокласників (89 %), у 3 % – лише 
стаціонарні комп’ютери, 54 % користуються 
декількома девайсами. Слід звернути увагу 
на те, що лише смартфонами користуються 
42 % респондентів (рис. 1). Такий показник 
використання смартфонів під час навчання 
змушує замислитися. Проблема не тільки в 
тому, що використовуючи його, важко 
повноцінно виконувати навчальні завдання, 
а й в значній витраті часу, який дитина 
проводить за маленьким екраном. А це 
негативно впливає на здоров’я. 

Рисунок 1. Девайси, якими користуються учні під час дистанційного навчання. 
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Для 67% учителів запровадження 
навчання з використанням дистанційних 
технологій стало викликом, оскільки такого 
досвіду у них раніше не було. Чверть 
опитаних раніше застосовували ці 
технології під час попередніх карантинів;  
5% – для роботи з учнями, які не відвідували 
заклад освіти з поважних причин; 3% 
повідомили, що постійно використовують 
технології дистанційного навчання.  

Украй важливим під час дистанцій-ного 
навчання є організація ефектив-ного 
спілкування учасників освітнього процесу. 
Більше половини старшо-класників (58%) 
розповіли, що координує роботу вчителів-
предметни-ків з учнями класний керівник; 
41% засвідчили, що кожен учитель 
комунікує з ними особисто, 30% – лише 
деякі вчителі спілкуються особисто. 
Більшість школярів (60%) завжди мають 
можливість поставити запитання вчителю, 
але 22 % відповіли, що не мають такої 
можливості; решті опитаних це не 
потрібно. 

В умовах карантину заклади загальної 
середньої освіти використо-вують різні 
форми дистанційного навчання, програми 
та цифрові сервіси. 

Як свідчить опитування вчителів, 
переважна більшість із них (72 %) 
проводили навчання із застосуванням 

інтерактивних матеріалів (передача відео-, 
аудіо-, графічної, текстової інформації); 52 % 
надавали консультації щодо опрацювання 
навчальних мате-ріалів із використанням 
засобів мобільного зв’язку. Згідно з 
відповідями вчителів, зустрічалися з учнями 
в режимі реального часу, проводили 
онлайн уроки 29 % опитаних, хоча серед 
учнів такий варіант відповіді обрали  
48 % респондентів. Можливо, педагоги 
мали на увазі тільки онлайн уроки, а 
школярі ще й індивідуальні консультації, які 
проводилися в режимі реального часу.  

Під час дистанційного навчання вчителі 
спілкувалися з учнями в середовище 
Classroom (51 %), соціальних мережах і 
мессенджерах  (44 %), електронною 
поштою (43%). Педагоги також  працювали 
в синхронному режимі: використовували 
такі форми онлайн комунікацій, як чати 
(текстові, голосові, аудіо- або відео-)  
51 % респондентів; режим відеоконфе- 
реції  – 37 %.  

Популярними інтернет-ресурсами для 
дистанційного навчання вчителі назвали 
Google Classroom (55 %), освітній проєкт «На 
урок» (36 %), Zoom (33%),  Google Meet 
(32 %),  Microsoft Teams (18 %), Skype (16 %)  
(рис. 2).  

18%

32%

33%

36%

55%

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

Microsoft Teams

Google Meet

Zoom

Освітній проєкт «На урок»

Google Classroom

Рисунок 2. Інтернет-ресурси, які використовують учителі  
під час дистанційного навчання. 



49  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 1 (49), 2021 
_________________________________________________________________________________________ 

Для контролю й оцінювання учнів 
педагоги переважно, використовують 
Coogle-форми  (62 %),  а також  такі сервіси, 
як Classtime (30 %), TestPad (21 %), 
LearningApps (19 %).  

Дистанційне навчання – складний 
освітній процес. Його якість якого 
забезпечує декілька складових: технічна, 

програмна, організаційна, методична. 
Вчителів не задовольняє технічне 
забезпечення дистанційного навчання (56% 
обрали відповідь «ні»). Більшість 
респондентів влаштовує організаційне 
(67%), методичне (63%) та програмне (58%) 
забезпечення (рис.3).  

72%

33%

58%

63%

49%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Технічне

Програмне

Методичне

Організаційне

Батьки Учителі

Рисунок 3.  Задоволеність якістю забезпечення дистанційного навчання. 

Примітка. Батьки не оцінювали якість програмного та методичного забезпечення. 

Згідно з відповідями більшості вчителів і 
батьків, ефективність дистанційного 
навчання залежить від технічного 
забезпечення освітнього процесу та 
достатнього рівня ІКТ-грамотності учителів 
і учнів. Для половини респондентів важлива 
мотивація учнів до навчання та 
налагодження ефективної взаємодії між 
учасниками освітнього процесу. На 
необхідність сформованості самоосвіт- 
ньої компетентності учнів указали  
43 % педагогів.  

Під час дистанційного навчання в 
умовах карантину учасники освітнього 
процесу зіткнулись з низкою проблем і 
труднощів. Респонденти всіх груп 
проблемами у процесі реалізації 
дистанційного навчання назвали технічні, 
перш за все, низьку якість інтернет-зв’язку. 

Учителі (40 %) також відмітили, що мають 
застаріле комп’ютерне обладнання.   

Учасників дослідження (42 % учителів, 
35 % батьків) також непокоїть нестача  
«живого» спілкування:  саме в школі дитина 
отримує необхідні навички спілкування, їй 
прививаються культурні норми, вона 
вчиться правильно поводити себе в 
колективі. Серед школярів цей відсоток 
дорівнює 50 %, тобто кожному другому з 
опитаних учнів складно дистанційно 
опанувати нові теми, тому що не завжди 
можливо поставити запитання, отримати.  

Значна кількість учителів указали на 
відсутність в учнів уміння навчатися 
самостійно,  серед старшокласників важко 
вчитися самостійно кожному третьому з 
опитаних (рис.4). 
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Рисунок  4. Проблеми та труднощі, які виникають під час дистанційного навчання. 

Майже половину вчителів (46 %) турбує 
неможливість здійснювати контроль за 
дотриманням учнями академічної 
доброчесності під час виконання домашних 
завдань. Педагоги також указують на 
значне збільшення часу під час  підготовки 
до уроків (44 %) та недостатній рівень 
володіння методиками організації 
освітнього процесу під час дистанційного 
навчання (20 %). 

Інтернет-інструменти забезпечують 
суттєву універсальність і можливості для 
взаємодії учасників освітнього процесу, але 
успішність дистанційного навчання 
залежить від здатності педагогів їх 
використовувати. Для багатьох учителів 
адаптація до дистанційного навчання  
пов’язана з потребою здобуття знань про 
цілий спектр засобів ІКТ, оволодіння 
методиками організації освітнього процесу 
під час дистанційного навчання.  

Кожен учитель розуміє, що без 
підвищення кваліфікації, оволодіння 
сучасними методиками навчання він не 
зможе ефективно працювати: дві третини 
опитаних вважають, що їм необхідно 
працювати у напряму подальшого 
опанування технологій дистанційного 
навчання, набуття практичних навичок із 
нових прогресивних методів навчання 
(51 %), удосконалення власної ІКТ-
компетентності (49 %), вивчення досвіду 
колег щодо застосування технологій 

дистанційного навчання (41 %). 
Більшість педагогів (65 %) бажають 

навчатися основам дистанційного навчання 
очно на курсах підвищення кваліфікації; 
39 % – відвідувати практикуми, курси, 
тренінги, що проводяться громадськими 
організаціями; 28 % опитаних вважають, що 
можуть опанувати матеріал самостійно, 
вивчаючи досвід колег і використовуючи 
інтернет-джерела. Дистанційно, спіл-
куючись  з викладачами онлайн, хотіли  
б навчатися  24 % педагогів. 

Дистанційне навчання має право на 
існування не лише під час карантину, воно 
виступає як ефективне доповнення 
традиційних форм освіти, є необхідною 
умовою для досягнення сучасного рівня 
освіти. Таке навчання, у разі потреби, 
дозволяє забезпечити індивідуальну 
освітню траєкторію для дітей, які з різних 
причин не можуть відвідувати заклад 
освіти. Про своє бажання використовувати 
технології дистанційного навчання після 
завершення карантину вказали 65 % 
опитаних: учителі розуміють, що майбутнє 
за змішаним навчанням, коли поєднуються 
формат очного навчання з різними 
форматами дистанційного навчання 
(асинхронного та синхронного), коли 
можливо обирати різні організаційні 
стратегії та моделі навчання відповідно до 
можливостей і потреб учасників освітнього 
процесу. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ДИСТАНЦІЙНИЙ ФОРМАТ ВЗАЄМОДІЇ  У  

ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(методичні рекомендації) 

Л.МІЩЕНКО  

Особливості організації діяльності 
закладів дошкільної освіти на період 
пандемії залежитиме від епідемічної 
ситуації в країні і в нашому регіоні. 
Прийняття рішень про режим роботи в 
кожному окремому закладів дошкільної 
освіти визначатиметься конкретними 
умовами, особливостями кадрового 
потенціалу (за віком і станом здоров’я 
працівників), контингентом дітей і батьків. 
Керівники  закладів дошкільної освіти  
відповідають за створення максимально-
безпечних умов, але сценарії розвитку 
епідемічної ситуації будуть різні в районах і 
містах області [1]. 

Отже, звертаємо увагу на загальні 
керівні принципи, якими можна керуватися 
під час розроблення конкретних заходів в 
окремому закладі щодо безпечного 
відновлення роботи та функціонування, а 
також розвитку дітей і підтримки 
працівників. 

Ознайомитися з ними можна у: 
– постанові Головного державного 

санітарного лікаря України від 22.09.2020 
№ 55 «Протиепідемічні заходи у 
закладах дошкільної освіти на період 
карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 

– наказі Міністерства охорони здоров’я 
України від 24.03.2016 № 234 «Про 
затвердження санітарного регламенту 
для дошкільних навчальних закладів»; 

– наказі Міністерства освіти і науки 
України від 25.04.2013 № 466( із змінами, 
внесеними згідно з Наказами 

Міністерства освіти і науки № 660 від 
01.06.2013, № 761 від 14.07.2015, № 1115 від 
08.09.2020) «Про затвердження 
Положення про дистанційне навчання»;   

– листах Міністерства освіти і науки 
України:  
від 23.04.2020 № 1/9-219 «Щодо 

організації діяльності закладів дошкільної 
освіти під час карантину»;  

від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо 
відновлення діяльності закладів дошкільної 
освіти»;  

від 30.07.2020 № 1/9-411 «Щодо організації 
діяльності закладів дошкільної  освіти у 
2020/2021 навчальному році» [Електронний 
ресурс], (режим доступу: https://
mkkdo.jimdofree.com/); 
– матеріалах ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо 

відновлення роботи закладів дошкільної 
освіти після COVID-19».  
Враховуючи епідемічний стан у країні, 

рекомендуємо здійснювати організацію 
освітнього процесу  за напрямами:  
– заохочення до дотримання гігієнічних 

навичок; 
– сприяння дотримання соціальної дистанції 

у приміщенні та на території закладів 
дошкільної освіти і дітьми, дорослими з 
метою забезпечення виконання профілак-
тичних і протиепідемічних заходів; 

– удосконалення дистанційного формату 
взаємодії. 

Заохочюючи до дотримання гігієнічних 
навичок, варто запровадити регулярне 
миття    рук   (краще     віддавати     перевагу  

https://mkkdo.jimdofree.com/
https://mkkdo.jimdofree.com/
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рідкому милу в дозаторах), привчати дітей і 
дорослих кашляти або чхати лише в 
хустинку чи лікоть, учити вихованців 
користуватися санітарно-дезінфекційними 
гелями, антибактеріальними серветками 
тощо. 

Зазначимо: у закладі дошкільної освіти 
забороняється використання багато-
разових (тканинних) рушників, м’яких 
іграшок, килимів із довгим ворсом; 
перебування у вуличному взутті всередині 
приміщень; проведення масових заходів 
(вистав, свят, концертів) за участі дітей із 
більш ніж однієї групи та за присутності 
глядачів (відвідувачів) [ 1]. 

Створити умови сприятливі дотриман-
ню соціальної дистанції в приміщенні. 

Соціальна або фізична дистанція в 
закладі дошкільної освіти означає, що діти 
мають перебувати на відстані не менше, 
ніж 1 , 5 - 2  м одне від одного [4]. Для 
маленьких дітей це нелегко. Аби 
допомогти їм, вихователь може 
запропонувати в ігровій формі пояснити 
правила дотримання соціальної дистанції. 

Збезпечити дотримання соціальної 
дистанції між дітьми під час занять 
допоможе ротація за осередками 
діяльності, що передбачає обмеження 
кількості дітей у кожному осередку. Діти 
займаються в осередках, змінюючи їх за 
визначеним графіком. Традиційними 
осередками діяльності є такі: центр гри з 
кубиками, центр сюжетно-рольової гри, 
мистецький, центр грамотності, маніпуля-
ційний центр, природничо-дослідницький 
тощо. Кількість осередків діяльності, у яких 
задіяні діти, залежить від їхнього віку та 
фактичних умов (площі групової кімнати). 
Для маленьких дітей організовують меншу 
кількість осередків, аби полегшити їм вибір. 
Для дітей старшого дошкільного віку 
можна організувати осередок роботи з 
комп’ютером. З огляду на епідемічний стан 
деякі осередки діяльності можна 
організувати просто неба й за сприятливих 
погодних умов проводити заняття з дітьми 
там. Для вихованців раннього та 
дошкільного віку рекомендовано передба-
чити осередки відпочинку. 

Гібридним варіантом може бути 

проведення деяких занять у закладі освіти, 
а інших у режимі онлайн (для дітей 
старшого дошкільного віку). 

Брак сенсорних стимулів, вимушена 
необхідність дотримуватися соціальної 
дистанції підсилюють напруження дітей. 
Важливо пояснювати дошкільнятам їхні 
емоції, запевняти, що вони молодці та є 
прикладом для молодших. 

Якщо дитина вперше відвідує дитячий 
садок, варто заздалегідь надіслати батькам 
світлини усміхнених виховательок, які 
працюватимуть з нею. У перший день 
малюк побачить педагога в масці, і він має 
зорієнтуватися,  ідентифікувати незнайо-
мого дорослого. Найкращий варіант – 
попередньо поспілкуватися з дитиною за 
допомогою будь-якого засобу зв’язку, щоб 
вона почула тембр голосу, інтонації, 
побачила обличчя майбутньої вихова-
тельки. До речі, цей прийом буде 
доцільним завжди: незалежно від наявності 
чи відсутності карантину, він полегшує 
адаптацію до садочка. 

У чому полягає організація 
дистанційного формату взаємодії  у закладі 
дошкільної освіти? 

У    наказі    МОН    України   від 25.04.2013  
№ 466 «Про  затвердження  Положення  про  
дистанційне навчання»  подано визначення 
цієї форми освіти. 

Дистанційне навчання це організація 
освітнього процесу в умовах віддаленості 
одне від одного його учасників та їхньої 
опосередкованої взаємодії в освітньому 
середовищі, яке функціонує на базі 
сучасних освітніх, інформаційно-комуніка-
ційних (цифрових) технологій [3]. 

Дистанційна форма навчання перед-
бачає доступ до Інтернету, наявність 
необхідного технічного обладнання 
(комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в 
усіх учасників освітнього процесу, а також 
опанування педагогами технологій 
дистанційного навчання. 

Сутність дистанційного навчання в 
закладі дошкільної освіти полягає в 
забезпеченні взаємодії між учасниками 
освітнього процесу, зокрема в 
налагодженні комунікації між вихователем, 
дітьми,   батьками   та     дітей    між   собою.  
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Спільна діяльність педагогів, батьків, дітей у 
закладі освіти і онлайн, в інформаційно-
освітньому середовищі, дає змогу 
враховувати індивідуальні особливості 
кожної дитини; сприяти її всебічному 
розвитку, використовуючи інноваційні 
можливості; підготувати до навчання в 
Новій українській  школі, а також залучити 
батьків до процесу навчання, виховання й 
розвитку власних дітей [5]. 

Комунікативний простір має 
вибудовуватися на основі принципів 
універсального дизайну, спрямовані на 
проектування освітнього середовища, 
комунікації, застосування інформаційних 
технологій чи послуг онлайн, що є 
доступними, зрозумілими для всіх 
учасників освітнього процесу та 
відповідають вимогам спільного 
користування. 

Сталих вимог щодо реалізації 
дистанційного чи змішаного навчання не 
існує, оскільки кожен педагог, маючи право 
на академічну свободу, творчо підходить 
до цього завдання відповідно до вимог 
освітньої програми, рівня розвитку дітей 
своєї групи, їхніх вікових та індивідуальних 
особливостей [3]. 

Водночас варто зазначити, що цільовою 
аудиторією дистанційного навчання є діти 
разом із батьками. 

Під час дистанційного навчання батьки 
залучаються до освітнього процесу, їм 
надається педагогічна підтримка (як у 
груповому форматі, так й індивідуальна), 
допомога в пошуку актуальної інформації, 
можливостей продуктивно проводити 
дозвілля з дітьми. 

На сайті закладу дошкільної освіти 
рекомендуємо створити сторінку 
«Карантин. Коронавірус», у розділі «Поради 
для всіх» оперативно розміщувати інфор-
мацію щодо профілактики коронавірусу та 
правил дотримання карантину. А щоб 
допомогти батькам вихованців органі-
зувати діяльність дітей удома, педагогам 
закладів потрібно систематично попов-
нювати розділ «Разом з дітьми» 
завданнями, навчальними відео, аудіома-
теріалами, інтерактивними вправами, 

онлайн-трансляціями тощо. 
Основна частка професійної діяльності 

вихователя у випадку оголошення в регіоні 
червоної зони буде зосереджена на роботі 
з родинами дітей. Наприклад, у кожній 
віковій групі варто створити закриту 
спільноту в Меssеnger, WhatsApp,Viber, 
Facebook, де адміністраторами є 
вихователі. Це найбільш зручний спосіб 
онлайн-взаємодії з батьками. Такі чати 
можуть бути створені в усіх без винятку 
вікових групах. Щодо використання 
Інтернет-ресурсів у роботі з батьками, 
необхідно визначити час і платформу 
(Viber, Skype, Zoom, Google Meet  та ін.) для 
подальшого онлайн-спілкування. Обов’яз-
ковим є створення та забезпечення 
зворотного зв’язка з іншими фахівцями, які 
працюватимуть з дітьми (з інструктором з 
фізкультури, музичним керівником, 
асистентом вихователя, практичним 
психологом, учителем-логопедом та ін.). 

Виконані дітьми завдання, фото робіт 
батьки можуть надсилати педагогу на 
електронну пошту або в соціальні мережі, а 
педагоги мають зберігати їх в електронних 
портфоліо дітей для моніторингу та 
планування подальшої діяльності з опорою 
на їхні сильні сторони. 

З огляду на неоднаковий вік дітей, 
санітарно- гігієнічні вимоги щодо роботи з 
різними ґаджетами, ефективність дистан-
ційного навчання забезпечується засобами 
змішаного навчання. 

Змішане навчання – це поєднання 
традиційних форм навчальних занять на 
базі закладу дошкільної освіти, у якому 
використовуються спеціальні інформаційні 
технології, такі як комп'ютерна графіка, 
аудіо, відео та інші інтерактивні елементи 
тощо. Змішане навчання побудоване на 
взаємодії (спілкуванні) всіх учасників 
освітнього процесу [3].  

Варто зазначити, що змішане навчання 
передбачає активну участь батьків в 
освітньому процесі, що забезпечується 
гнучкістю освітньої програми, розмаїттям 
способів і форм навчання, варіативністю у 
виборі часу, місця, темпу проведення 
занять. 
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Існують такі формати змішаного 
навчання в закладі дошкільної освіти: 
синхронний формат, синхронний онлайн-
формат, асинхронний онлайн-формат. 

Синхронний формат – батьки отри-
мують інформацію від педагога або інших 
фахівців, діти виконують завдання вдома, а 
на заняттях у приміщенні дитсадка 
здійснюється вдосконалення вмінь і 
навичок дітей [11].  

Реалізація здійснюється у таких видах 
діяльності: заняття, практичні завдання, 
досліди; екскурсії, мініпроєкти, індиві-
дуальна робота. 

Синхронний онлайн-формат – вихова-
телька та діти (батьки) беруть участь в 
освітньому процесі одночасно, але вони 
розділені територіально. Зв’язок здійс-
нюється за допомогою Інтернету – через 
Skype або інші програми спілкування. 
Інформація від педагога або інших фахівців 
до дитини та від дитини до педагога 
передається через аудіо- й відеозоб-
раження, а спілкування здійснюється в 
режимі реального часу (робота онлайн) 
[11]. 

Реалізація у таких видах діяльності: 
Інтернет-зустрічі; робота у віртуальних 
групах; вебзаняття; дидактичні ігри онлайн; 
миттєві повідомлення; спілкування із 
застосуванням різних Інтернет-ресурсів. 

Асинхронний онлайн-формат – перед-
бачає онлайн-роботу вихователя,  інших 
фахівців і дитини, батьків у різний час. 
Інформація передається з використанням 
електронної пошти, заздалегідь підготов-
лених і розміщених аудіо- та відеозаписів 
тощо [11]. 

Педагоги або інші фахівці викладають у 
мережу навчальний матеріал (завдання, 
ігри тощо). Доступ до нього дитина/батьки 
мають у будь-який зручний час (робота 
онлайн без спілкування в режимі реального 
часу). 

Реалізація у таких видах діяльності: 
запис відеозанять; документи,  вебсторінка,  
вебсайт; блоги; форуми; освітні платформи; 
опитування. 

Дітям та їхнім батькам значно легше і 
зручніше працювати, коли контент навча-
льних і розвивальних матеріалів розмі-
щений на одній онлайн-платформі. Рішення 

про використання в обов’язковому порядку 
цифрової платформи в освітньому процесі 
приймає педагогічна рада, адже за цієї 
умови заклад дошкільної освіти має 
можливість адаптувати програму до 
технічних можливостей дітей і вихователів. 

Кожен педагог має змогу безкоштовно 
створити власний сайт, наприклад, на 
платформі sites.google.com (попередньо 
зареєструвавшись), і постійно його 
наповнювати. Сайт може містити різні 
рубрики, окремі для дітей, батьків, 
педагогів тощо, з використанням різних 
онлайн-платформ. 

Для організації змішаного навчання, 
взаємодії між педагогами, дітьми та 
батьками пропонуємо використовувати 
безкоштовні й доступні хмарні сервіси, 
зокрема:  Google Suite for Education  
Dropbox Microsoft OneDrive та ін. 

Рекомендовані платформи дають змогу 
реалізовувати авторські методичні задуми 
педагогів, створювати навчальні курси, 
гнучко розподіляючи контент між онлайн- 
та офлайн-частинами, диференціювати 
навчальні завдання, проводити онлайн-
заняття, оперативно надавати зворотний 
зв’язок, відстежувати динаміку розвитку 
кожної дитини, створювати та наповнювати 
особистісно-професійне портфоліо.  

Оптимальною для спілкування є Zoom – 
безкоштовна платформа для проведення 
відео-конференцій. Вона дуже проста в 
користуванні, має багато функцій, у ній 
можна демонструвати презентації, відео, 
зробити запис тощо. Платформа має 
обмежений час користування – 40 хвилин. 
Цього достатньо для будь-якої зустрічі з 
дітьми та батьками. Для проведення 
зустрічей тільки з батьками рекомендую 
скористатися безкоштовною платформою 
Мееt. Вона не потребує встановлення 
жодного програмного забезпечення та не 
має обмеження в часі. 

Звертаємо увагу, що головні партнери в 
організації освітнього процесу – родини 
вихованців. Саме вони можуть підтримати 
вас, розширивши можливості організації як 
ігрової діяльності, так і навчання дітей 
удома. Утім маємо враховувати, що в них є 
й інші справи. Участь дітей і батьків у 
віртуальних   зустрічах  має    бути   доброві- 
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льною, а якщо хтось пропустить котру із 
них, надайте їм запис. Дуже важливо 
пам’ятати, що делікатність – основа 
взаємодії з родинами. 

Підтримувати спілкування на відстані – 
непросте завдання, але все таки маємо 
залишатися на зв’язку і показувати батькам, 
що цікавимося ситуацією, дбаємо про 
повноцінний розвиток дітей усупереч усім 
негараздам. Можливо, слід розглянути 
ідею розсилання електронних листів або 
повідомлень щотижня всім батькам 
вихованців. Це можуть бути персональна 
подяка, відеозаписи, пісні, колисанки, 
рецепти приготування смаколиків або 
інструкції з перетворення уживаних речей 
на щось корисне й цікаве. 

Варто щотижня влаштовувати «великі 
збори» для всієї групи, на 15-20 хвилин, щоб 
і діти побачили одне одного, і батьки могли 
поспілкуватися. 

Всі інші віртуальні зустрічі слід 
проводити в маленьких групах із 3-6 дітей, 
щоб пристосуватися та забезпечити всім 
малятам можливість говорити. 

Нехай діти спрямовують вас: хоча ми й 
не разом, діти грають удома, експери-
ментують, щось вивчають. Потрібно  
скористатися цим. 

Попросіть батьків надіслати світлини 
або відео, що розповідають про ігри малят 
(обов’язково узгодьте правила викорис-
тання фото та відео з батьками). 
Вихователька, помітивши завдяки фото, що 
діти грають удома з динозаврами, може 
підхопити цю тенденцію і розгорнути 
проєкт «На гостину до динозаврів», у 
рамках якого малята співають, клеять, 
конструюють, будують укриття, готують 
сніданок тощо. Під час наступної 
віртуальної зустрічі педагог покаже фото 
або відеоролики про це, щоб діти знову 
могли бачити себе і своїх друзів, 
обговорити і порівняти свої варіанти гри. 
Це стимулюватиме розгортання сюжетів 
удома та залучення до гри або старших 
братів і сестер, батьків. 

Передусім запропонуйте батькам 
ознайомити дитину із засобами зв’язку (про 
які говорили вище), спробувати поговорити 
зі знайомими, дорослими (тато або мама 

може бути в іншій кімнаті), з іншими дітьми, 
допомогти освоїти правила поведінки та 
культуру взаємодії онлайн. Після цього 
можна приєднатися до онлайн-зустрічей із 
вихователькою. Спочатку це буде 
індивідуальне спілкування з дитиною, а 
згодом – долучення до роботи в групі. 

Слід пам’ятати про особливості 
візуального сприйняття дітей дошкільного 
віку: на перших заняттях вони будуть 
спостерігачами (до 80%), тож мусимо мати 
під рукою багато наочного матеріалу, щоб 
задовольнити їхню потребу в спогляданні. 
Хтось не захоче сісти відразу перед 
камерою, тож варто попросити батьків 
надати зворотний зв’язок, коли дитина 
буде готова. Малюк може сидіти, лежати, 
стояти перед екраном, тобто самостійно 
обирати ту фізіологічно прийнятну для 
нього позу, яку підказує тіло, може 
відходити, якщо це потрібно. 

Вихователька мусить бути дуже цікавим 
співрозмовником, аби привернути й 
утримати увагу дитини впродовж певного 
проміжку часу. Дошкільник перебуває на 
своїй території поруч із цікавинками на 
планшеті, холодильником зі смаколиками 
тощо. Отже, треба віднайти цікаві прийоми, 
які спрацюють у кожному конкретному 
випадку. 

Максимальна кратність роботи протя-
гом тижня для дітей 5 і 6 років – 2 рази. 

Дні тижня, в які доцільно працювати з 
комп’ютером: 
– вівторок, четвер – оптимальні дні; 
– понеділок – можливо використовувати 

ґаджети; 
– п’ятниця – не рекомендовано. 

Рекомендований для занять час дня: 
– перша половина – оптимально; 
– друга половина – допустимо. 

Місце в 25-хвилинному занятті – 
середина заняття, між ввідною та 
заключною частинами [2]. 

Обов’язково перед і після роботи за 
комп’ютером або іншими ґаджетами 
робити спеціальну гімнастику для очей та 
опорно-рухового апарату, м’язів тулуба, 
особливо спини, що знаходяться в 
статичному стані; м’язів кисті працюючої 
руки. 
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У роботі з дітьми можуть 
використовуватися: розвивальні комп’ю-
терні ігри, дидактичні комп’ютерні ігри, 

, комп’ютерні діагностичні ігри, 
пізнавальні відеоролики або відео 
фрагменти створені як самим педагогом, 
так і вже існуючих в Інтернеті. 

Зауважимо, що їх варто якомога тісніше 
інтегрувати з іншими традиційними видами 
діяльності (іграми, роботою над проєктами 
тощо) з метою недопущення комп’ютерної 
залежності у дітей. 

Звертаємо увагу на особливості 
дистанційної освіти для кожної вікової 
категорії. 

Молодший дошкільний вік. 
Будь-яка взаємодія можлива лише в 

присутності контактної особи (батьки, 
значущий дорослий та ін.). 

На початку онлайн-зустрічі варто 
нагадати дітям, хто ви. Слід також бути 
максимально уважними до реакцій малят. 

Максимальна кількість осіб під час 
зустрічі – 5 дітей і 5 дорослих. 

15 хвилин.  Потім можна зробити перерву 
на 30-40 хвилин для рухової активності й 
знову з’єднатися на такий самий час. 

Зміна видів діяльності – кожні  
3-4 хвилини. Якщо це ігрова діяльність (не 
плутати з ігровими прийомами), можна 
збільшити її тривалість до 10хвилин. 

Середній і старший дошкільний вік. 
Якщо в дітей уже є досвід спілкування 

онлайн, то присутність контактної особи не 
обов’язкова. Батьки відповідають лише за 
дотримання режиму та надання дитині 
можливості спілкуватися. 

Максимальна кількість дітей – 7 осіб. 
Обов’язково слід виробити разом з 

дітьми правила поведінки онлайн, створити 
піктограми за їхніми пропозиціями і 
попросити батьків роздрукувати та 
прикріпити їх поруч із монітором, щоб за 
потреби можна було нагадувати їх 
малятам. 

Тривалість онлайн - зустрічі – 20-25 хви-
лин. (Після рухливої перерви 30-40 хвилин 
можна знову вийти на зв’язок на такий 
самий час.) 

Зміна видів діяльності – кожні 4-5 хвилин. 

Тривалість ігрової діяльності можна 
збільшити до 15 хвилин. 

Пропонуйте проєктні типи занять, бажано 
пов’язані з реаліями сьогодення. Так дітям 
буде легше зорієнтуватись у тому, що 
відбувається в соціумі [10]. 

Загальні особливості дистанційної освіти 
для дітей дошкільного віку. 

Темп мовлення має бути повільнішим, ніж 
за спілкування офлайн, а гучність – більша. 
Відстежуйте реакцію дітей (можливо, вам 
або батькам слід відрегулювати налаш-
тування мікрофона). 

Якщо передбачається робота з 
роздатковим матеріалом (розмальовки 
тощо) або потрібне інше обладнання 
(іграшки та ін.), надсилайте батькам 
відповідні файли не пізніше, ніж за 3 дні до 
зустрічі (не в усіх удома є принтери). 

Жодного оцінювання діяльності дітей за 
допомогою сонечок, зайчиків чи зірочок! 
Слід окремо похвалити за щось кожну 
дитину. 

Планувати заняття на місяць уперед не 
слід: ви не можете передбачити, що 
зацікавить дітей під час зустрічі, але варто 
дотримуватися тематичного підходу (один 
тиждень – одна тема). Ключовим 
принципом планування має бути 
мобільність і запас матеріалів (музичні 
інструменти, іграшки, поробки, пісеньки 
тощо). 

Слід відмовитися від ідеї проведення 
онлайн-занять у повному обсязі. Це 
неможливо. Варто залишити заняття як 
спеціальну форму організації навчальної 
діяльності дошкільників у дитячому садку.  
Під час дистанційного формату взаємодії 
важливо дотримуватися етики онлайн-
спілкування. 

Коли педагог або інший дорослий 
працює з дітьми онлайн, існує небезпека 
втручання як в особистий простір родини 
вихованця, так і у ваш власний. Не можна 
запитувати про подробиці життя дитини, 
про те, що вона снідала і чи грали з нею 
сьогодні батьки тощо. Жодні подробиці 
особистого життя дитини та її родини не 
мають бути предметом обговорення. 

Важливо заздалегідь продумати «задній  
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план», тобто те, що бачитимуть діти, коли 
вихователька почне спілкування онлайн. 
Рекомендується не змінювати тіло щоразу, 
аби не відволікати малят. Якщо вважаєте 
це доречним, можете провести «віртуальну 
екскурсію» кімнатою, у якій ви працюєте, 
«запросити дітей на гостини», але не можна 
наполягати, щоб і вони теж показали свої 
оселі без згоди батьків [9]. 

Вихователька має також продумати і 
свій зовнішній вигляд: одяг має бути 
зручним, волосся з обличчя краще 
прибрати, оскільки увага дітей 
фокусуватиметься саме на ньому. Бажано 
не надягати блискучих прикрас, а от 
помаду краще вибрати досить яскраву (це 
допоможе зробити акцент на промовлянні 
слів). 

Світло має падати на обличчя з лівого 
боку. Вікно краще закрити жалюзі або 
щільними шторами. Камеру слід 
відрегулювати так, щоб вона 
розташовувалась на лінії очей і не 
захоплювала стелю або люстру. 

Мікрофони дітей слід вимикати – це 
правило взаємодії, яке треба обов’язково 
пояснити вихованцям і домогтися його 
виконання. Для цього можна спочатку не 
вимикати мікрофони, аби діти почули галас, 
який зчиняється, коли всі розмовляють 
одночасно, і самі дійшли висновку, що 
говорити слід по черзі. Згодом, коли малята 
засвоять правила поведінки в ефірі, 
мікрофони за потреби можна поступово 
вмикати [10]. 

Педагогу не варто брати на себе роль 
аніматора, краще використати наскрізного 
персонажа, який приходитиме до дітей зі 
своїми ситуаціями, завданнями, 
розповідями. Дошкільнятам завжди легше 
спілкуватися з іграшками, які часто 
справляють терапевтичний вплив на стан 
дітей. Проте є кілька правил використання 
такого персонажа. Так, не можна забувати 
про нього впродовж зустрічі, слід 
«утримувати» його характер, особливості 
мовлення; він має вітатися і прощатися за 
етикетними нормами (окрім випадків, коли 
його «нечемність» має дидактичну мету). 
Персонажу можна надати функції знайомст-

ва з дитиною (дітьми), провокування на 
діалог, розповіді за картиною, приду-
мування історій тощо. 

Під час закінчення зустрічі запропонуйте 
дітям вгадати, що буде наступного разу, 
аби дізнатися, чого вони очікують. 
Попросіть допомогти вам підготуватися до 
наступної зустрічі: щось намалювати, 
скласти розповідь, зібрати з конструктора 
поробку тощо. Не забувайте похвалити 
кожну дитину окремо, подаруйте на згадку 
якусь цікаву чи смішну картинку (це можна 
зробити ритуалом – «подарунок на згадку 
про зустріч» тощо) [10].  

Завданням педагогічних колективів 
закладів дошкільної освіти є внесення змін 
в планування освітнього процесу на період 
оголошення  карантину та у зв’язку з 
переходом на дистанційну форму 
взаємодії: 
– реалізація завдань за планом роботи 

закладу дошкільної освіти (вихователі-
методисти скеровують роботу педагогів: 
надають методичні рекомендації щодо 
оформлення індивідуальних планів 
дистанційної роботи); 

– план роботи медперсоналу закладу 
дошкільної освіти (сестра медична 
старша проводить інформування 
здобувачів освіти та працівників щодо 
заходів профілактики, проявів хвороби 
та дій у випадку захворювання); 

– індивідуальні плани дистанційної роботи 
вихователів, спеціалістів: практичного 
психолога, інструктора з фізичного 
виховання, музичного керівника, 
вчителя-логопеда та інших спеціалістів 
(спеціальні заклади дошкільної освіти), 
які реалізують план роботи закладу з 
подальшим узгодженням з вихователем-
методистом. 
Пропонуємо орієнтовний чек-лист для 

педагогів закладів дошкільної освіти під час 
дистанційної роботи. 

Чек-лист для вихователів-методистів. 
Вихователі-методисти закладів дошкільної 
освіти шукають шляхи щодо реалізації 
завдань плану роботи закладу під час 
дистанційної роботи. 
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З чого розпочати:  
– зберіть актуальні електронні адреси та 

телефонні номери усіх педагогічних 
працівників; 

– створіть спільний робочий чат у будь-
якому зручному для вас месенжері; 

– створіть на Google Диск (або іншому 
сервісі) віртуальний методичний кабінет 
і надайте колегам до нього доступ; 

– переконайтеся, що усі педагоги на 
зв’язку. 
Планом роботи передбачені певні 

заходи: семінари, тренінги, консультації 
тощо.  

Як  можна їх провести дистанційно: 
– визначте тему та складіть план роботи;  
– повідомте педагогів про дату 

проведення методичного заходу та 
розподіліть завдання між учасниками;  

– створіть на Google Диску окрему папку, в 
якій збиратимете необхідні матеріали до 
заходу, надайте до неї доступ педагогам; 

– проведіть у визначений час захід за 
допомогою Skype або Microsoft Teams;  

– організуйте рефлексію після закінчення 
методичного заходу за допомогою 
Google Форми. 
Чек-лист для вихователів. 
Рекомендуємо педагогам складати 

індивідуальні плани дистанційної роботи  за  
такими блоками: самоосвіта, робота з 
дітьми, взаємодія з батьками.  

Складаючи індивідуальний план 
дистанційної роботи, педагогу необхідно 
враховувати: 
– свою тарифікацію – кількість робочих 

годин на тиждень; 
– специфіку роботи – довготривалий 

статичний вид діяльності за ПК, 
опанування різних видів програм тощо; 

– розроблені завдання та рекомендації 
методичної служби закладу; 

– періодичність наповнювання: – на який 
період складати план (на тиждень, два, 
три); 

– звітність перед керівництвом закладу: по 
закінченню строку дистанційної роботи, 
у кінці тижня або наприкінці кожного 
дня. 
Наголошуємо: всі спеціалісти (музичні 

керівники, інструктори фізкультури, вчителі-

логопеди) складають також індивідуальні 
плани своєї дистанційної роботи  за  такими 
блоками: самоосвіта, робота з дітьми, 
взаємодія з батьками.  

Складаючи індивідуальний план дистан-
ційної роботи, потрібно враховувати: 
– свою тарифікацію – кількість робочих 

годин на тиждень; 
– специфіку роботи: чи по силах 

витримати довготривалий статичний вид 
діяльності за ПК, опанування різних 
видів програм тощо; 

– розроблені завдання та рекомендації 
методичної служби закладу; 

– періодичність наповнювання: на який 
період складати план (на тиждень, два, 
три); 

– звітність перед керівництвом закладу: по 
закінченню строку дистанційної роботи, 
у кінці тижня або наприкінці кожного 
дня. 
Чек-лист для музичних керівників. 
Перелік орієнтовних рекомендованих 

ресурсів, котрі можна використати як 
інструменти самоосвіти: 

Презентація для дітей від 2-х років 
«Звуки музичних інструментів» (у двох 
частинах) на каналі «Умачка»  youtube.com/
watch?v=16xkBg1AmrE. 

Розвивальний мультфільм про музичні 
інструменти із завданнями на каналі 
BestForKidsyoutube.com/watch?
v=06B4Xd2ftfQ. 

Музично-дидактична гра «Впізнай 
музичний інсрумент» на каналі Вероніки 
Кайдалової youtube.com/watch?v=j-
3JooDFkJw&t=17s. 

Види лялькових театрів для дітей на 
каналі «Музичний розвивайлик» 
youtube.com/watch?v=1f2TQeTIMAk. 

Види театру та Театр тіней від Фіксиків 
yutube.com/watch?v=jOLElhj06Vs. 

Чек-лист для інструкторів фізкультури. 
Всі види руху – одна з найважливіших 

потреб зростаючого організму. Зниження 
рухової активності порушує процеси 
нормального розвитку дитини. У фізичному 
вихованні дітей у сім'ї можуть бути 
використані різні форми занять фізичними 
вправами     –    від         простих        (ранкова  
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гімнастика) до складних (тренування в 
окремому виді спорту). 

Можна рекомендувати такі форми 
занять фізичними вправами дітей у сім’ї: 
– ранкова зарядка;  
– веселі руханки упродовж дня; 
– заняття з фізкультури; 
– самостійні тренувальні заняття на 

тренажерах; 
– участь у змаганнях з перешкодами, які 

можна влаштувати із підручних 
матеріалів (у нагоді стануть меблі, 
предмети побуту); 

– процедури для загартування; 
– рухливі і спортивні ігри; 
– оздоровчі технології (самомасажі, 

дихальна гімнастика, гімнастика для 
очей, вправи на профілактику 
плоскостопості та порушень постави); 

– інноваційні оздоровчі технології 
(нейробіка – синхронізація роботи обох 
півкуль головного мозку), 
проприоцепція – розвиток координації 
рухів). 
Чек-лист для вчителів-логопедів. 

Дистанційно-інтерактивні форми 

співпраці вчителя-логопеда з  батьками та 
вихованцями можна реалізовувати за 
допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій,  які сприяють формуванню їх 
інформаційно-цифрової компетентності та 
підвищенню результативності корекційно-
розвиткового процесу в логопедичній 
практиці . 

Дистанційні форми роботи вчителя-
логопеда з батьками та вихованцями з 
використанням інформаційно-комунікацій-
них технологій: тематичний блог (сайт), 
електронна пошта, соціальні мережі, відео 
конференції, онлайн-консультації, форум, 
чат тощо. Ці дистанційно-інтерактивні 
форми роботи ґрунтуються на таких 
основних принципах взаємодії: один до 
одного (за формою та змістом наближене 
до індивідуальної консультації), один до 
багатьох (співпраця вчителя-логопеда 
одразу з багатьма батьками чи педагогами 
відповідно до спланованого графіку), 
багато до багатьох (обмін знаннями, 
досвідом і враженнями між усіма 
учасниками корекційно-розвиткового 
процесу). 
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МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ  КРИТИЧНОГО 

МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА 

РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НУШ  

В. ПЕРЛИК 

Критичне мислення, безумовно, 
виступає як фундамент сучасної освітньої 
системи, про що свідчать Закон України 
«Про освіту» [1], «Про повну загальну 
середню освіту" [2], Концепція нової 
української школи [3]. Згідно Концепції, 
освіта XXІ століття – це освіта для людини, її 
стрижень – розвивальна, культуро-творча 
домінанта, виховання відповідальної 
особистості, здатної до самоосвіти та 
саморозвитку, вміє критично мислити, 
опрацьовувати різноманітну інформацію, 
використовувати набуті знання та вміння 
для творчого розв’язання проблем.  

За експертними прогнозами, у 2029 році 
найбільш затребуваними на ринку праці 
будуть вміння навчатися впродовж життя, 
критично мислити, ставити цілі та досягати 
їх, працювати в команді, спілкуватися в 
багатокультурному середовищі. 

Існує щонайменше три причини, чому 
саме зараз необхідно розвивати критичне 
мислення [4]. 
1. Ми мислимо стереотипами. Викорис-

товувана людьми мова маніпу-лятивна, 
двозначна. 

2. Більшість ЗМІ контролюються або 
корпораціями або політиками, а отже, 
маніпулюють нашими поглядами. 

3. Інтернет для більшості учнів стає 
основним джерелом інформації. 
Людина, яка мислить критично: 

– інтелектуально незалежна; 
– нею не можна маніпулювати; 
– її судження базуються на доказах; 
– вона ставить запитання; 
– робить власні висновки та приймає 

оптимальні рішення.  
Отже, критичне мислення – це виклик 

сьогодення, основа освітніх реформ  
XXІ сторіччя.  

Мета статті – визначити сутність 
процесів формування критичного мислення 
педагогічних працівників за допомогою 
циклу тренінгів. Довести, що формування 
критичного мислення педагогів є 
необхідною умовою реалізації Концепції 
НУШ. 

Часто можна почути, як педагог каже: 
«Думай! Аргументуй свою думку». Учень не 
розуміє, що від нього вимагають, адже «він 
і так думає». Як правило, учень не знає, що 
означає «думати», а вчитель не може йому 
цього пояснити. Для вирішення цієї 
проблеми необхідно навчити самих 
педагогів методам, стратегіям критичного 
мислення. Як їх реалізовувати? Де 
використовувати? 

Цим проблемам присвячені такі науково-
теоретичні дослідження: «Основи 
критичного мислення. Методичний 
посібник для вчителів» (автори О. Пометун, 

ня. Методичний посібник для учнів 10 (11) 
класів» (автори О. Пометун, Л. Пилип-чатіна, 
І. Сущенко, І. Баранова) [7]; «Критическое 
мышление для всех», (автори О. Пометун,  
І. Сущенко, Л. Пилипчатіна, І. Баранова) [6]. 

Пропонується цикл тренінгів для 
педагогічних працівників закладів освіти 
протягом навчального року, який 
розкриває методичний супровід щодо 
формування критичного мислення 
педагогів. 

Перший тренінг – мотиваційний.  

Учителям запропоновано опрацювати 

висловлювання                різних             авторів   

Не думки потрібно вивчати,  
а вчитись думати.  
                                                          І. Кант  
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(В.Болотова, Ч.Темпла, А.Кроуфорд, 

С.Метьюз, Д.Макінстер, Д.Мур, М.Паркер, 

Д.Халпер-на) про критичне мислення та  

сформулювати на основі наведених цитат 
своє визначення поняття «критичне 
мислення», використовуючи метод «через 
найближчий рід і вид».  

Аркуш-підказка  «Як визначити поняття 
через найближчий рід і вид». 

1. Доберіть найближче родове поняття 
(узагальнене, що утворює клас подібних 
явищ). 

2. Доберіть видові характеристики, які 
відрізняють нове поняття з-поміж інших 
цього класу (роду).  
Опрацювавши метод «Карта понять» 

охарактеризували сильні та слабкі сторони 

людини, що мислить критично.  

На другому тренінгу педагоги  
працюють із текстом, використовуючи 
прийоми «Подвійний» і «Потрійний 
щоденник», метод опорних слів, графічні 
організатори:         «Бортовий          журнал»,  
Т-таблицю, метод ПМЦ, «Дерево 

рішень» [5].  
Бортовий журнал. Завдання. Перед 

читанням тексту заповніть ліву колонку 
таблиці. Прочитайте текст і заповніть 
праву колонку. Обговоріть у парах 
результати роботи.  

Що мені відомо з цієї теми? Що нового я дізнався з тексту? 

Т-таблиця. Метод допомагає навчити 
учнів аналізувати текст з метою знайти 
аргументи на захист тієї чи іншої позиції, 
зрозуміти, якої точки зору дотримується 
автор.  

Розділіть аркуш паперу навпіл або 
напишіть на ньому велику літеру Т.  

В одній половині таблиці занотуйте 
всі доводи, що підтримують ідею автора, 
у другій – протилежні.  

Доводи «за» Доводи «проти» 

Дерево рішень. Допомагає учням  
проаналізувати та краще зрозуміти  

механізми прийняття складних рішень. 

Проблема 

Рішення І Рішення ІІ Рішення ІІІ 

Позитивне Негативне Позитивне Негативне Позитивне Негативне 

1. Метод ПМЦ 

Метод ПМЦ. Метод різнобічного 
оцінювання результатів уроку, що використо
-вується зазвичай наприкінці заняття. 

Пропонується  учням записати свої враження 
від уроку в таблицю. 
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Потрійний щоденник  

Положення Коментарі: чому це приверну-
ло вашу увагу? 

Питання до вчителя 

Метод опорних слів. Випишіть ті слова 
(словосполучення), які ви вважаєте 
ключовими для кожної ідеї тексту. Щоб 
відокремити суттєву інформацію від 
несуттєвої, учням потрібно послідовно 
поставити перед собою запитання: «Про 
що текст?», «Хто що робить?» і «Важливо це 
чи неважливо?». Опорними словами є, як 
правило, іменники, дієслова, прислівники. 

Третій тренінг присвячений таксономії  
Блума. Разом з педагогічними праців-
никами необхідно формулювати «тонкі» та 
«товсті» запитання. При опрацюванні тексту  
використовується метод «Припущення на 
основі запропонованих слів». Опрацьо-
вуються питальні слова та дієслова для 
різного рівня навчальних результатів. 

Закриті запитання 
«Тонкі» 

Відкриті запитання 
«Товсті» 

Одна чітка відповідь. Розгорнута відповідь з висуванням кількох 
версій чи ідей. 

Корисні на початку розмови для уточнен-
ня якої-небудь інформації. 

Використовуються для того, щоб отрима-
ти інформацію з широкої теми. 

Корисні для визначення того, що 
ми знаємо з цієї проблеми, як оцінюємо 
свої знання або досвід. 

Спонукають до обміркування складних 
проблем, проведення дослідження. 

Аркуш-підказка «Як побудувати систему відкритих запитань» згідно таксономії Блума [6]. 

Плюс (+) Мінус (-) Цікаво 

Сюди записується усе, 
що сподобалося на уроці: 
інформація та форми робо-
ти, які викликали позитивні 
емоції, користь. 

Сюди записується все, 
що не сподобалося, напри-
клад, здалося нудним, викли-
кало неприязнь, залишилося 
незрозумілим. 

Сюди записуєть-
ся, наприклад, цікаві 
факти, про які дізнали-
ся, питання, що з’явили-
ся, роздуми. 

Подвійний щоденник сприяє 
вдумливому читанню та дозволяє глибше 
осмислити ідеї тексту, пов’язати прочитане 
з актуальними питаннями та проблемами. 

Завдання. Оберіть з тексту цитати, які 

справили на вас найбільше враження, 
викликали схвалення чи нерозуміння, 
прокоментуйте їх. Поясніть, чому ви 
виписали саме її. Оформлюйте свої записи у 
вигляді таблиці. 

 
Цитата 

Коментар 
(Чому записана саме ця цитата? 

Про що вона змушує замислитись?) 
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Номер групи Запитання Питальні слова, за допомогою яких 
формулюють запитання 

1 група Запитання на здобуття знань 
(інформації). 

Що таке? Де? Коли? 
Що саме? Скільки? 

Які приклади? 

2 група Запитання на розуміння інформації. Як передати іншими словами? 
Як ви розумієте? 

Як іншими словами пояснити? 
3 група Запитання на пошук можливостей 

використання, застосування інфор-
мації. 

У яких ще ситуаціях можна  
застосувати? 

Хто може використовувати? 

4 група Запитання на аналіз. Які основні елементи? 
З чого складається? 

До якої групи належить? 
Які причини? 

Як влаштоване? 
Які функції має? 

У чому схожість чи відмінність? 

5 група Запитання на синтез. Про що говорить наявність таких еле-
ментів, як …? 

Як пов’язані? Який зв’язок між…? 
Що спільного між …? 

Який висновок можна зробити  
з фактів? 

Поясніть чому? 
Чому ви вважаєте? 

6 група Запитання на оцінювання. Добре чи погано? 
Які переваги або недоліки? 
Правильно чи помилково? 

Ефективно чи неефективно? 
Чи згодні ви, що …? Чому? 

Чи правильно, що …? Чому? 

На четвертому (заключному) тренінгу 
педагогічні працівники аналізують матеріал, 
з яким працювали протягом року, 
обмінюються своїми здобутками, 
напрацюваннями, враженнями. Тренінг 
присвячений «аргументам». Разом із 
педагогічними працівниками необхідно  
розбиратися в тому, що таке аргумент і 
аргументування, які бувають види 
аргументів, вчитися конструювати власні 
аргументи різних видів.  

Кожен аргумент має певну структуру. Її 
обов’язковими та взаємопов’язаними 
елементами є: 

1. Теза – твердження, яке повинні 
підтримати інші. 

2. Доводи – пояснення, факти, приклади, 
статистичні дані та посилання на 
авторитети, за допомогою яких і 
доводиться  істинність тези. 

3. Висновок – повернення до тези, її 
розширення ( ухвалення рішення).  

Розвиток критичного мислення є 
наскрізним завданням освітнього  процесу. 
Критичне мислення – складне й 
багаторівненне явище. Мислити критично 
означає вільно використовувати розумові 
операції високого рівня. З педагогічної 
точки зору критичне мислення – це 
комплекс мисленевих операцій, що 
характеризуються здатністю людини [7]: 
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– аналізувати, порівнювати, синтезувати, 
оцінювати інформацію з будь-яких 
джерел; 

– бачити проблеми, ставити запитання; 
– висувати гіпотези та оцінювати 

альтернативи; 
– робити свідомий вибір, приймати 

рішення та обгрунтовувати його. 

Завдання педагогічних працівників 
закладів освіти – навчити критично мислити 
учнів і здійснювати методичний супровід 
цього процесу. При тому особливого 
значення набуває робота з учителями, 
формуванню критичного мислення яких 
сприятиме цикл тренерів, розрахованих на 
навчальний рік. 
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З ДОСВІДУ РОБОТИ  

ВИКОРИСТАННЯ КАРИКАТУР НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 

О. МИХАЙЛОВСЬКИЙ  

Цифровий світ, як його ще називають 
«світ без кордонів» вимагає від 
педагогічного загалу пошуку нових форм 
роботи, які мають бути максимально 
візуалізованими, а від так – зрозумілими і 
сприйнятними для учнів. Активність учнів у 
соцмережах є прямим доказом цієї тези, 
проте і тут відбуваються зміни – від 
Facebook (де зображення здебільшого 
містять текстовий супровід) поступовий 
перехід молодого покоління до Instagram 
(де лише зображення) та Tik Tok (короткі 
відео фрагменти). Для викладача історії 
серед основих завдань не лише 
знайомство з історичними джерелами, але 

й необхідність сформувати навички 
користування ними: аналізувати, виявляти 
головне, порівнювати, давати 
характеристику, виявляти причино-
наслідковий зв’язок, робити висновки. 
Використання саме візуальних історичних 
джерел не лише викликають стійкі 
позитивні емоції, а й допомагають 
сформувати історичну картину світу, 
полегшують встановлення причинно-
наслідкових зв’язків,  розвивають уяву, а 
при виконанні завдань на самостійне 
створення візуалізацій з теми – ще й 
творчість. 

http://nus.org.ua/articles/krytychne-myslennya-2/
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До останніх належать – фотографії, 
карикатури, плакати, рекламні банери, 
історичні кінофільми, відеофрагменти, 
твори образотворчого мистецтва. 
Ефективним в навчальному процесі є 
використання коміксів та карикатур, проте 
робота з ними вимагає методичного 
підґрунтя, оскільки навчальний матеріал 
має сприматись учнями дость серйозно для 
подальшої результативності. 

Карикатура в перекладі з італійської 
«caricare» – «перебільшувати» – навмисне 
смішне, спотворене зображення предмету 
чи особи. Основні риси карикатури – 
гострота, максимальна виразність при 
лаконічності образотворчих засобів, 
цікавість – вигідно відрізняють її від інших 
наочних засобів [1]. Карикатуру 
використовують автори підручників і 
посібників з історії, оскільки вона несе 
своєрідну інформацію про добу, 
доповнюючи текстову інформацію. 

Науково доведено, що 10% людина 
запам’ятовує з почутого, 20% – з 
прочитаного і 80% – з побаченого та 
зробленого. Тому використання кари-
катури на уроці історії, як наочної 
інформації у процесі вивчення та 
опрацювання історичних подій буде 
доречним.  

Повноцінним вивчення віддалених у часі 
подій можливе за умови одночасного 
викристання теоретичного матеріалу та 
різноманітних історичних джерел, одним із 
яких є карикатура.  Вона є унікальним 
джерелом вивчення історії, відображаючи 
проблеми історичних подій і діячів. На 
початку ХVIII ст. з’являються карикатури на 
соціальні та політичні теми з метою 
повідомлення неписемному населенню 
iнформацiї про події та державних дiячiв. У 
ХХ ст. вони використовуються для наочної 
агітації та пропаганди, особливо пiд час 
воєнних та iнших кризових явищ 
національного масштабу. 

Для істориків більш цінними є 
карикатури, що висвітлюють політичні події 
або побутові проблеми різних історичних 
епох. Сучасні підручники з історії містять на 
своїх сторінках достатньо візуального 
матеріалу, в тому числі і карикатури. 
Джерелом історичних карикатур є також і 

різноманітні сатиричні журнали, наприклад 
«Перець», «Шершень», «Ґедзь» «Реп’яхи», 
«Кукринікси». Саме ці періодичні видання є 
своєрідним першоджерелом карикатур, що 
використо-вуються у підручниках. 

На сторінках підручників «Історія 
України» (10-11 класи автори  В.С. Власов та 
С.В. Кульчицький) є карикатури, присвячені 
діяльності Української Центральної Ради, 
відносинам стосовно автономії України між 
УЦР та Тимчасовим Урядом Росії. 
Головними героями є відомі історичні 
постаті: М. Грушевський, В. Винниченко, 
О. Керенський. Джерелом цих карикатур є 
київський сатиричний часопис «Ґедзь». У 
розділі «Розгортання визвольних змагань» 
використані карикатури та сатиричні 
плакати, де у сатиричній формі зображені 
С. Петлюра, Ю. Пілсудський, генерали 
А. Деникін, П. Врангель.  У розділі «Україна в 
роки другої світової війни» розміщений 
сатиричний матеріал нацистської Німеч-
чини. В ньому «головними героями» є 
Сталін та інші представники радянсько-
більшовицької влади,  а також є карикатури 
СРСР, на яких висміювався Гітлер та його 
прибічники (автор – «Кукринікси»), 
сатиричні малюнки.  

Карикатури розділів підручнику 
пов’язані з історією України періоду другої 
половини ХХ – початку ХХІ століть стосу-
ються проблем тогочасного радянського 
суспільства: приписки про виконання 
плану, крадіжки на виробництві, недбале 
відношення до державного та 

нього середовища, пияцтво, проблеми 
радянського села та інше [3, с.83]. Вони 
запозичені з відомого українського 
гумористично-сатиричного журналу «Пе-
рець». 

Підручники з «Всесвітньої історії» (10-11 
класи, автор П. Полянський) містять 
карикатури, пов’язані з проблемами 
міжнародних відносин, внутрішьої політи-
кою окремих провідних країн, міжнаціо-
нальних відносин. Вони взяті з різноманіт-
них джерел: журнал «Punch», газета «Los 
Angeles Times», журнал «Time», радянський 
сатиричний журнал «Крокодил», а також 
німецькі, французькі, канадські  видання. 
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Відкритим залишається питання підбору 
методів та прийомів, які будуть 
ефективними при опрацюванні карикатур 
на уроках історії. О. Пометун у роботі 
«Методика навчання історії в школі» 
відзначає, що карикатура доступна, 
художньо виразна, для неї характерна 
гостро виражена ідея. Тому вона легко 
сприймається. Карикатура-ілюстрація часто 
використовується для наочного підтверд-
ження слів учителя чи самостійного 
дослідження учнями спірного питання. 
Карикатура-характеристика вимагає роз’яс-
нення сутності, коментаря вчителя [5, с.43]. 

Для образної характеристики особис-
тості використовується портретна 
карикатура, а для цілої епохи чи великого 
історичного явища – символічна. 

Робота наочними джерелами повинна 
обов'язково включати два аспекти – опис 
та інтерпретація зображення [5, с.174]. 
П. Мороз у статті «Використання карикатур 
в шкільному підручнику історії» зазначає, 
що здобувач освіти повинен не лише 
володіти знаннями, але й здатний критично 
мислити та відстоювати свою точку зору. 
І для вирішення цього завдання є 
використання історичних джерел, у тому 
числі й карикатур. Автор визначає такий 
алгоритм опрацювання історичної 
карикатури: визначення дати її створення, 
якій історичній події чи якому явищу вона 
присвячена; опис персонажів карикатури, 
як вони зображені; опис предметів; 
визначення символів використані в 
карикатурі, що вони означають та чому 
художник помістив їх у малюнок; аналіз 
підпису під карикатурою; з’ясування щодо 
політичних поглядів та ідей, які сповідує 
автор [4, с.22]. 

Г. Яковенко в своїй роботі «Методика 
навчання історії» поділяє карикатури на 
карикатури-iлюстрацiї та карикатури-
характеристики. Карикатура-iлюстрацiя 
часто використовується для наочного 
пiдтвердження слiв викладача чи 
самостiйного дослiдження здобувачами 
освіти спiрного питання. Карикатура-
характеристика вимагає роз’яснення 
сутності, коментаря викладача. Для 
образної характеристики особистості 

використовується портретна карикатура  
[6, с.143]. 

У роботі «Дослідницька діяльність учнів 
в процесі навчання історії України», 
автором якої є П. Мороз висвітлюється 
методика роботи з історичними джерелами 
в умовах дослідницького навчання. Якими 
ж мають бути прийоми роботи з 
візуальними джерелами, до яких 

товувати алгоритм, запропонований 
П.Мороз, при дотриманні якого робота з 
карикатурами на уроці буде ефективною та 
матиме навчальні результати: 
1. Розгляньте уважно карикатуру. Яка дата її 

створення? Якій історичній події чи якому 
явищу вона присвячена? 

2. Чи упізнаєте ви персонажів карикатури? 
Завдяки чому? Що вони роблять? Як 
вони одягнені? Наскільки реалістично чи 
гіперболізовано зображені персонажі? 
Якими засобами цього досяг художник? 

3. Опишіть предмети, зображені на 
карикатурі. Наскільки реалістично чи 
нереалістично вони зображені? 

4. Визначте символи, використані в 
карикатурі. Що вони означають? Чому 
художник їх зобразив? 

5. Що означає підпис під карикатурою? Чи 
збігається він із сюжетом малюнка? Яке 
ставлення відображає карикатурист до 
персонажів чи події? 

6. Які ідеї та політичні погляди, на ваш 
погляд, сповідує автор малюнка? Що дає 
підстави так думати? Чи згодні ви з 
інтерпретацією персонажів, подій, явищ, 
яку подає автор карикатури? 

7. Що ви знаєте про цю історичну подію, 
явище, зображених на карикатурі 
історичних осіб з інших джерел 
інформації? 

8. Яку нову інформацію ви отримали під час 
аналізу карикатури? Порівняйте її з тим, 
що вже знали. [4, с. 68]. 
Повторне використання алгоритму 

випрацює в учнів відповідні навички, 
спостережливість, увагу, подальшу роботу 
з карикатурами вони зможуть виконувати 
самостійно. Оскільки карикатура є 
символічними зображеннями, то працюючи 
з     нею     особливу     увагу     слід   звернути  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

прийомам розтлумачення сенсу символів. 
Наприклад, зображені в карикатурах 
дядько Сем символізує Сполучені Штати 
Америки, ведмідь – Росію, Джон Булль або 
бульдог – Велику Британію, варіації на тему 
Богоматері, що плаче, – для зображення 
трагедій і катастроф; стіни, огорожі, рови є 
символами соціальних кордонів; голуб – 
символ миру та інше. [4, с.73] 

О. Мокрогуз у роботі «Інноваційні 
технології на уроках історії» вказує на ряд 
позитивних аспектів щодо використання 
карикатури на уроках історії, а саме, вони 
«…дають можливість отримати уявлення 
про думки й настрої людей у якийсь певний 
час; найчастіше бувають настільки ж 
ефективні, як і текст, карикатури коротко 
висвітлюють, резюмують суть питання; 
зміст карикатури пояснюється зображеним 
на ній» [3, с.144]. 

Автором запропанована така схема 
аналізу карикатури, як інтерпритація 
доказу. 
1. Чи впізнаєте ви персонажі, зображені на 

карикатурі? Якщо це реальні люди, то 
назвіть їх. Яке вони посідали становище 
в суспільстві на момент створення 
карикатури? 

2. Перевірте дату видання карикатури. 
Якій події чи питанню присвячена 
карикатура? 

3. Що ви знаєте про цю подію чи питання, 
а також про осіб, зображених на 
карикатурі? 

4. Що означає підпис під карикатурою? 
Вона смішна чи іронічна? Якими 
засобами досягається той чи інший 
ефект? 

5. Укажіть усі символи, що 
використовуються карикатуристом. 
Чому художник використовував саме ці 
символи? 

6. Персонажі зображені позитивно чи 
негативно? 

7. Яке ставлення карикатуриста до змісту 
карикатури? Воно позитивне чи 
негативне? 

8. Назвіть будь-які інші історичні джерела, 

що могли б вам допомогти перевірити 
правильність ваших висновків щодо цієї 
карикатури. 

9. Наскільки ефективна дана карикатура в 
досягненні своїх цілей? 

10. Чи змінила дана карикатура вашу 
власну інтерпретацію події, питання чи 
осіб, яких вона стосується? [3, с.146]. 
На початку опрацювання карикатур 

карикатурист робить припущення з 
приводу загальної ерудиції читача та його 
політичних поглядів,  він упереджений і не 
намагається виразити об’єктивну точку 
зору,  а також малюючи, використовує 
гіперболу та сатиричний шарж. Вони 
можуть бути як позитивними, так і 
негативними. Карикатурист часто 
спирається на стереотипи, щоб донести 
зміст свого твору до публіки. Карикатура 
зазвичай відповідає сучасним нормам та 
умовностям, прийнятим у даному соціумі. 
Це може стосуватися того, що вважається 
смішним, а що ні; що може виступати як 
об’єкт сатиричного зображення в 
карикатурі, а що ні [3, с.145]. 

Отже, карикатура як історичне джерело 
завжди відображає проблеми суспільства, 
здавна слугуючи певним методом 
самоствердження над кривдником чи 
ворогом. Вона резюмує суть історичної 
події. Карикатура як джерело не може бути 
використано для точної характеристики 
історичних процесів, але виявляє їхні 
основні тенденції. 

Використання карикатури на уроці 
розвиває вміння учнів працювати з 
історичним джерелом, аналізавути та 
робити висновки стосовно історичної події, 
явища, чи діяльності історичної постаті. 
Історична карикатура допомогає викладачу 
сформувати у здобувачів освіти предметні 
компетентності, а саме: інформаційну, 
мовленеву, логічну та аксеологічну. 

Карикатура – це гумор та позитивний 
настрій, її використання на уроках 
підвищують  у здобувачів освіти мотивацію 
та інтерес до вивчення історії.  

1. Десятов Д. Використання політичних карикатур на інтегрованому уроці всесвітньої істо-
рії й англійської мови. Історія в школі. 2012. № 11/12. С. 45-47.  
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4. Мороз П. В. Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в 

основній школі: методичний посібник. К., 2018. 96 с.  
5. Пометун О. Методика навчання історії в школі. К.: Генеза, 2006. 328 с.  
6. Яковенко Г.Г. Методика навчання історії: навчально-методичний посібник. Харків: 

ХНАДУ, 2017. 324 с.  

А. СИСОЄВ  

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ НА УРОКАХ 

ІЗ СПЕЦПРЕДМЕТУ «ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ» 

У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  

У кожної людини з раннього дитинства 
горить вогник цікавості й допитливості. 
Вона готова, вбирати в себе все їй ще 
невідоме, радіє всім своїм новим знанням і 
навичкам. Дуже часто нашим заняттям не 
вистачає тієї яскравості, щоб не загасити, а 
навпаки, розпалити цей вогонь. Кожен 
учитель знає: урок має бути яскравим, 
ефектним, емоційним, а головне –
продуктивним. Тільки тоді знання надовго 
залишаться в їх пам’яті, стануть міцною 
основою, на яку спиратиметься вся 
подальша освіта. 

У ХХІ столітті на допомогу вчителю у 
вирішенні цього непростого завдання 
приходять сучасні інформаційні технології, 
які можна поєднати з традиційними 
методами навчання та виховання. 

Інтерактивна дошка – це не тільки жива 
взаємодія вчителя й учнів, а й управління 
процесом обміну інформацією між ними. 
Вона не тільки відображає, а й дає 
можливість вносити виправлення та 
корективи, робити кольорові позначки та 
коментарі, зберігати матеріали уроку для 
подальшого використання та редагування. 

Звісно, що з навчального процесу не 
можна виключати основні інструменти 
роботи викладача й учня: дошка, крейда, 
ручка, зошит. Але дидактичні можливості 
електронної дошки як засобу навчання в 
декілька разів перевершують можливості 
традиційного інструментарію. 

Інтерактивні технології швидко входять 
у наше повсякденне життя, допомагають 
кожному максимально розкрити свої творчі 
здібності, стати більш успішним у навчанні і 
роботі, зробити світ навколо себе трішки 
яскравішим. Використання інтерактивної 
дошки дозволяє викладачу ефективніше 
керувати демонстрацією наочного 
матеріалу, організовувати групову й 
індивідуальну роботу, створювати власні 
сучасні інноваційні розробки, не 
порушуючи звичний ритм і стиль роботи. 

Усі учні (незалежно від успішності та 
вміння користуватись таким інструментом) 
з появою інтерактивної дошки активізували 
свою діяльність. Їхні відповіді перед 
мультимедійною дошкою дозволяють 
учителю налагодити з класом більш дієвий 
зворотний зв’язок. 

При використанні мультимедійної 
дошки на заняттях із предмету 
«Обладнання і технології зварювальних 
робіт» можна виокремити такі переваги: 
– є можливість супроводжувати демонс-

траційні матеріали помітками, зауважен-
нями та уточненнями, імпровізувати;  

– працювати одночасно у декількох 
середовищах; 

– робити паузи для більш докладного 
обговорення певних питань і розгляду 
об’єктів з різних ракурсів; 
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– викладати матеріал нової теми 
(закріплювати набуті знання) 
використовуючи активні методи 
навчання; 

– робота з такою дошкою займає менше 
часу при підготовці до уроку та під час 
його проведення; 

– навіть сама дошка привертає до себе 
особливу увагу учнів, які вперше зайшли 
до кабінету. 
При перевірці раніше вивченого 

матеріалу можна використовувати 
заздалегідь підготовлені рисунки, таблиці, 
завдання або схеми. Ось декілька таких 
прикладів: 

Завдання №1. Заповнити таблицю. 
Вказати основні параметри та залежність 
вибору діаметру електрода від товщини 
зварюваного металу. 

Завдання №2. Перед Вами схема горіння 
зварювальної дуги. Вкажіть основні її 
елементи.  

Завдання №3. Зварювальний трансфор-
матор є джерелом живлення змінним 
струмом. Із яких основних частин він 
складається? 

Завдання №4. Запишіть види внутрішніх і 
зовнішніх дефектів у відповідні колонки. 

Під час вивчення нового матеріалу за 
допомогою інтерактивної дошки є 
можливість продемонструвати учням 
процеси або принцип дії певних апаратів, 
вузлів і деталей. Наприклад. 

1. За допомогою стрілок можна 
зобразити, як рухаються гази в середині 
зварювального пальника, де вони 
змішуються та інше. 

2. Дуже цікаво та зручно демонструвати 
коливальні рухи електродом у процесі 
зварювання, ручка нібито слугує 
електродом. 

3. Легко, за допомогою палітри 
кольорів можна зобразити кольори 
газових балонів у відповідності, який газ у 
ньому знаходиться.  

Для творчих завдань, де учні повинні 
зобразити уявну зварну конструкцію, також 
можна скористатися мультимедійною 
дошкою. Наприклад: «За допомогою 
інструментів інтерактивної дошки 

продемонструйте зварені декоративні 
вуличні двері». 

Поверхня інтерактивної дошки – це 
великий екран, на якому за допомогою 
проектора можна показувати навчальні 
фільми, презентації та інші документи. 

Функціонал дошки настільки великий, 
що все залежить від бажання вчителя 
підготувати цікавий матеріал і вміння його 
викласти учням. Викладачі можуть 
створювати свою колекцію інтерактивних 
занять із різноманітних предметів і тем. 
Можуть ділитися матеріалами один із 
одним, використовувати створені 
матеріали з року в рік, адаптуючи їх під 
конкретну навчальну групу. 

Для того, щоб забезпечити 
ефективність використання інтерактивної 
дошки в навчальному кабінеті, необхідне 
виконання низки умов. 

По-перше, має бути забезпечений 
постійний доступ до інтерактивної дошки, 
щоб учитель міг працювати з нею у будь-
який момент. 

По-друге, дошка має викорис-
товуватися не тільки викладачем, але й 
учнями. Інтерактивна дошка надає більше 
можливостей для участі в колективній 
роботі, розвитку особистих і соціальних 
навичок. Щоб учні не пошкодили дошку, 
необхідно провести інструктаж і 
продемонструвати основні її можливості та 
функції. 

По-третє, необхідно пам’ятати про те, 
що викладачу в умовах нестачі готових 
електронних наочних посібників для 
роботи з інтерактивною дошкою потрібно 
чимало часу на підготовку до заняття, аби 
створити власний конспект у програмі 
дошки. Ця діяльність є інноваційною, 
експериментальною.  

Сьогодні актуалізується проблема щодо 
використання мультимедійної дошки в 
умовах дистанційного навчання, коли 
викладач знаходиться в кабінеті, здійснює  
відеозйомку свого уроку й отримане відео 
потім відправляє на електронну адресу 
учням. Або проводить заняття за 
допомогою онлайн сервісів Zoom, Viber, 
Microsoft Teams та інші.  
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ПОСТНЕКЛАСИЧНА МОДЕЛЬ ОСВІТИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ВПУ ПРОФЕСІЙ ХАРЧОВИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ 

І. ТИМОЩЕНКО  

Комп’ютерне забезпечення сприяє 
вирішенню власне дидактичних завдань, 
підвищує рівень ефективності уроку за 
нових умов організації навчального 
процесу.  

На межі XX–XXI століть комп’ютерна 
техніка досить поширилась і відкрила 
величезні можливості застосування 
інформаційних технологій у всіх сферах 
діяльності людини. Сучасний навчальний 
заклад уже неможливо уявити без 
комп’ютерної техніки та комп’ютерних 
технологій. Вони так міцно увійшли в наше 
життя, так закріпилися в ньому, що, 
неможливо уявити людину, яка б не 
розуміла про що йдеться. Освіта не стала 

виключенням із цього процесу. Тому 
педагогу необхідно розуміти переваги цих 
засобів, а саме те, як за допомогою цих 
засобів можна вирішити певні навчальні 
проблеми, принципи їх раціонального 
використання, що значною мірою буде 
сприяти покращанню процесу навчання у 
закладах загальної середньої освіти. Адже 
без розуміння інформаційно-
комунікаційних технологій, уміння 
орієнтуватися у новітньому 
інформаційному просторі, володіння й 
оперування інформацією неможливо стати 
сучасним фахівцем, котрий є 
висококваліфікованим спеціалістом у своїй 
галузі. 

Кризу сучасної освіти можна розглядати 
як закономірну кризу старої освітньої 
моделі, що сформувалася в умовах 
індустріальної культури та вступила у 
протиріччя з новими культурними реаліями 
постіндустріального суспільства. За 
законами синергетики, здатність соціальної 
матерії до самоорганізації виявляється в 
тому, що виникнення будь-якої проблеми 
породжує і засоби її вирішення. Їх тільки 
треба вміти побачити і використати.  

На нашу думку, завдання освіти 
зрозуміле. Насамперед, воно полягає у 
підвищенні здатності індивіда долати 
труднощі, тобто уміти швидко й економно 
адаптуватися до безперервно мінливих 
умов. І чим стрімкіша швидкість змін, тим 
більше уваги потрібно приділяти 
розпізнаванню    моделі    майбутніх    подій  
[2, с. 36].  

Прогнозування розвитку освіти ― 
справа надзвичайно складна. Над цією 
проблемою працюють сотні тисяч 
науковців і педагогів, десятки сотень 

науково-дослідних інститутів, мільйони 
пересічних громадян, які хочуть 
забезпечити своїм дітям й онукам 
конкурентоздатну освіту і виховання.  

Дослідження провідних аналітиків світу 
засвідчують, що стрижневою основою 
цивілізаційного руху людства нині є 
суспільний інтелект, а тому XXI століття 
визнано епохою інноваційно-освітніх 
трансформацій і стрімкого розвитку науки, 
яка встановить нові параметри модернізації 
освіти [3, с. 155].  

Для створення суперіндустріальної 
освіти необхідно виробити успішний 
альтернативний образ майбутнього ― 
уявити собі, які види робіт, професій і 
здібностей будуть потрібними років через 
двадцять-п’ятдесят, яких форм набуде сім’я 
та який тип людських взаємин 
превалюватиме; які проблеми морально-
етичного плану можуть виникнути; яка 
техніка буде нас оточувати і з якими 
організаціями та структурами нам 
доведеться спрацьовуватися [4].  



71  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 1 (49), 2021 
_________________________________________________________________________________________ 

Інноваційно-освітні трансформації 
спрямовуватимуться на підготовку 
спеціаліста вищої кваліфікації у сфері 
харчової промисловості, яка здійснюється з 
урахуванням вимог виробництва та 
суспільної практики на основі розвитку 
науки і культури.  

Формування фахівця високої 
кваліфікації, справжнього професіонала 
було й залишається однією з нагальних 
потреб суспільного розвитку. Професіонал – 
це людина, що обрала певну сферу 
діяльності як постійну життєву справу, 
досягла в ній досконалості й перетворила це 
заняття на професію.  

Підготувати й виховати таку людину 
складно. Цей процес не може здійсню-
ватися самоплинно. Навіть за неабияких 
інтелектуальних, мистецьких чи фізичних 
задатків для цього потрібен учитель і 
установа, що забезпечить їхній належний 
розвиток і реалізацію.   

В епоху глобалізації й інформаційних 
технологій цю потребу можна задовольнити 
«вищою самоосвітою», однак вона 
«розтягується у часі» і «розпливається» у 
спрямованості. Понад те, «вища самоосвіта» 
більшою мірою орієнтується на 
індивідуальні, а не на суспільні інтереси й 
потреби. При тому цивілізація, яка базується 
на високих технологіях, здатна зберегти 
себе лише за умови інтегративної єдності 
народів і культур, їхньої толерантності й 
універсальної взаємодії.  

Означена єдність не становить 
вроджену чи спадкову властивість. Вона 
досягається механізмами соціалізації, 
одним із ступенів якої постає інституційно 
сформований феномен «освіти». Отже, 
освіта залишиться й надалі затребуваною як 
найбільш ефективний механізм підготовки 
професійних     кадрів     вищої      кваліфікації  
[5, с. 8].   

XXI століття ―  це століття універсально 
розвиненого інтелекту. Саме інтелект 
виявиться тим головним чинником, який 
визначатиме прогрес суспільства й 
особистості такою ж мірою, як свого часу 
подібну функцію виконували родюча земля і 
сприятливий для землеробства клімат, 
знаряддя праці та природні ресурси, 

науково-технічний прогрес тощо. Освіта має 
забезпечити інтенсивне особистісно-
інтелектуальне зростання кожної людини. 
Особливо це стосується вищої освіти, 
здобуття якої потребуватиме значних 
інтелектуальних, моральних, вольових 
зусиль особистості [6, с. 123].  

Формальне здобуття вищої освіти стане 
анахронізмом. А це означає, що «перейти 
Рубікон» зможе лише той, хто має для цього 
необхідні задатки, високу загальноосвітню 
підготовку, силу волі і прагнення здобути 
вищу освіту відповідної якості [7, с. 53].  

Уже сьогодні ми маємо бути готовими 
до визнання (і толерантного прийняття 
суспільною свідомістю) того простого й 
незаперечного факту, що не лише не кожен, 
а більшість не зможе «здолати науковий 
Еверест», увійти до когорти «мислячої 
еліти», яка підніметься над суспільством і 
визначить обрії майбутнього. Окрім того, 
суспільство має погодитися з тим, що 
підготовка когорти інтелектуалів – 
справжньої національної еліти, яка створить 
і впровадить високі технології, організує 
виробництво, задасть духовно-моральні 
параметри нового стилю життя, розгорне 

єдиний реальний шанс і засіб прогресу, який 
ми маємо [8, с. 76].  

Визнати і сприйняти цю суперечність 
нелегко. Кожен із нас бачить свою дитину і 
здібною, і талановитою, і перспективною. 
Ніхто, ніколи, в жодній демократичній країні 
світу не має права встановлювати, а тим 
більше, обмежувати їй параметри 
індивідуального розвитку.  

Разом із тим ми бачимо, що навіть 
навчальну програму належним чином 
засвоює далеко не кожен учень 
загальноосвітньої школи. Звичайно, у 
кожного з цих дітей є свої таланти. Однак 
вища освіта має посилити свою 
спеціалізацію саме в контексті розширення 
та поглиблення можливостей реалізації 
здібностей і задатків обдарованої молоді, 
які часто допомагає розкрити вища 
професійна освіта у відповідних закладах 
(ВПУ) [5, с. 8].  
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Для професійної освіти у ВПУ подібні 
зміни делегують подвійне навантаження: з 
одного боку, у відповідь на вимоги 
демократизації всіх сфер суспільного життя 
освіта має перебудувати свої зміст і 
методики, організацію і навчальні 
технології, характер і спосіб спілкування 
суб’єктів навчально-виховної діяльності 
тощо; з іншого ― вона має стати тим 
головним механізмом соціалізації, який 
забезпечить оволодіння кожною 
особистістю, котра навчається, культурою 
життєдіяльності в умовах демократії та 
громадянського суспільства [9, с. 159].  

Отже, освіта XXI століття має стати і 
демократичною, і громадянською в усій 
повноті її змістовно-організаційного 
здійснення.  

Розвиток інтелектуального потенціалу 
населення України – основа основ 
інноваційного вибору та базовий пріоритет 
державної політики в освітянській, науковій 
та науково-технічній сферах. У нашій 
державі є високий рівень інтелектуального 
капіталу, але відсутня система його 
регулювання. Для розвитку економіки 
знань повинна бути сформована 
налагоджена взаємодія між її ланками 
шляхом інтеграції науки, освіти і 
виробництва. Така інтеграція стала 
фундаментом розвитку постіндустріальних 
суспільств і це єдиний можливий шлях до 
підвищення конкурентоспроможності і 
динаміки прогресу України [5, с.7].  

У результаті перебудови інноваційну 
систему науково-освітньої галузі найближ-
чим часом можна буде представити як 
сукупність таких елементів:  
– установ наукової й освітньої галузі, у 

яких створюються нові знання;  
– інноваційних і техно-виробничих 

інфраструктур, спроможних до реалі-
зації інновацій і перетворення їх у товар;  

– можливостей доступу до глобальних 
джерел знань та інноваційних 
комунікацій;  

– ринкових умов, що сприяють 
розповсюдженню та впровадженню 
інновацій [7, с. 54; 10, с. 13].  
Механізм трансформації системи 

інноваційно-орієнтованої освіти пропо-
нується розпочати з розгляду регіональної 
інноваційної політики.  

Тому в якості першочергових завдань 
потрібно розглядати аспекти регіоналізації 
системи освітянських послуг. Остання має 
орієнтуватися на підготовку спеціалістів, які 
володіють специфічними для існуючих у 
регіонах підприємств професійними 
знаннями та вміннями; відповідність до 
попиту регіонального ринку праці; 
формування адекватного регіонального 
кадрового потенціалу [11, с. 17].  

Для вирішення останнього завдання 
потрібно розробити єдині стандарти та 
методології інтегральної оцінки показників 
інноваційного розвитку регіонів України із 
використанням підходів ЄС.  

Підготовка кадрів різного рівня є одним 
із центральних елементів стратегії і тактики 
усунення економічних і структурних 
диспропорцій, формування, розвитку та 
регулювання регіонального ринку праці, що 
виступає одним із визначальних чинників 
конкурентоспроможності національної 
економіки. У наведеному аспекті важливим 
є формування потреби та здатності до 
перманентного на протязі всього життя 
навчання, набуття нових знань як 
передумови та важливого чинника 
переходу до нової якісної визначеності 
економіки  економіки знань [9, с. 160].  

Для секторів економіки, що будуть 
визначати економічну освіту держави в 
майбутньому, кадри необхідно готувати 
вже сьогодні у відповідності до пріоритетів 
перспективного розвитку регіонів. Як 
стверджують західні експерти, швидкість 
розвитку науково-технічного прогресу така, 
що трьом чвертям сьогоднішніх учнів і 
випускників ВПУ дуже скоро доведеться 
працювати за фахами, яких ще немає у 
природі [12, c. 158].  

В Україні, реалізація Національної 
доктрини забезпечить перехід до нового 
типу гуманістично-інноваційної освіти, що 
сприятиме істотному зростанню 
інтелектуального, культурного, духовно-
морального потенціалу особистості та 
суспільства:  
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– вже найближчим часом ми зможемо 
очікувати потужних позитивних змін у 
системі матеріального виробництва та 
духовного відродження, структурі 
політичних відносин, побуті і культурі;  

– зростуть самостійність і самодос-
татність особистості, її творча 
активність, що зміцнить демократичні 
основи громадянського суспільства та 
прискорить його розвиток;  

– активізуються процеси національної 
самоідентифікації особистості, підви-
щиться її громадянський авторитет, а 
також статус громадянина України у 
міжнародному соціокультурному 
середовищі [13, с. 116].  
Зростаючий освітній потенціал 

суспільства забезпечить упровадження 
новітніх виробничих та інформаційних 
технологій, що уможливить протягом 
наступних 10-15 років скорочення 
відставання у темпах розвитку, а надалі 
істотне наближення до рівня та способу 
організації життєдіяльності розвинених 
країн світу. Можливо, вже найближчим 
часом випереджальний розвиток освіти 
забезпечить рівень життя, гідний людини 
ХХІ століття. Освіта, здобута у ВПУ Україні, 
стане конкурентоспроможною  у європей-
ському та світовому освітньому просторі, а 
людина – захищеною та мобільною на 
ринку праці.  

Отже, пріоритетом освітянської 
стратегії, побудованої на постнекласичній 
моделі, є здійснення інноваційно-освітніх 
трансформацій, а саме: кардинальна 
модернізація змісту, методів і форм 
освітнього процесу в контексті філософії і 
культури постмодерну з урахуванням таких 
чинників як самоорганізація, саморозвиток, 
нелінійність й інноваційність мислення; 
розуміння сутності сучасної освіти як 
інституту соціалізації, інтелектуалізації та 
розвитку людини, як механізму гармонізації 
суспільної свідомості та її здатності до 
сприйняття цивілізаційних змін, як цілісного 
суспільного феномену, що має вплив на всі 
складові суспільного життя і є внутрішньою 
спонукою розвитку суспільства.  

Відтак, у найближчому майбутньому, на 
загальну думку експертів, управління 
знаннями стане чи не єдиною можливістю 
зберегти провідні позиції у високо 
конкурентному середовищі, адже в 
сучасних умовах перемагає той, хто вміє 
працювати швидше й ефективніше, а 
значить, той, хто володіє й управляє 
знаннями.   

Тож нам усім варто зрозуміти, що 
справжнє реформування освіти та її 
майбутнє в інтересах тих, хто навчає, і тих, 
хто вчиться, є нашою спільною справою, 
яку ніхто не зробить за нас і без нас.  
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ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ УМІННЯ ВЧИТИСЯ ЗАСОБАМИ  

ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ  

ІНФОРМАТИКИ 

А. КУЧЕРОВА  

Сучасні умови життя потребують  
іншого рівня освіченості особистості, 
здатності її до постійного оновлення знань, 
потреби навчатися впродовж усього 
життя.  

Розв’язанню зазначених завдань 
сприяє компетентнісний підхід.  Він 
передбачає перенесення акцентів зі знань і 
вмінь, обсягу опанованої інформації на 
формування в учнів системи компетент-
ностей як результату набуття освіти. 
Цьому спрятиме впровадження в освітній 
процес сучасних цифрових технологій, 
інтеграція освітнього мультимедійного 
контенту з навчальним матеріалом, 
використання новітніх форм, методів і 
засобів організації навчання.  

Дослідженню компетентнісного підхо-
ду в шкільній освіті присвячена значна 
кількість наукових праць. Над проблемою 
формування ключових компетентностей 
учнів, зокрема вмінню вчитися, плідно 
працюють відомі українські науковці, як-от: 
І. Бех, Н. Бібік,О. Біда, Л. Ващенко, 
О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, 
О. Пометун, О. Савченко, С. Трубачова 

В. Химинець. Проблемі використання 
електронних освітніх ресурсів в освіті 
присвячено роботи В. Бикова, О. Буйни-
цької, Р. Гуревич, А. Гуржій, М. Жалдака, 
А. Кочаряна, Н. Морзе та інших. 

Мета статті – визначити  найефектив-
ніші електронні освітні ресурси для 
формування в учнів однієї з багатьох, але 
найважливішої  компетентності ― «вміння 
вчитися впродовж життя». 

Сучасна ситуація розвитку освіти 
вимагає переосмислення сутності змісту та 
структури компетентності «вміння вчитися 
впродовж життя». Можна стверджувати, 
що її першоосновою є вміння вчитися 
взагалі, яке з позицій компетентнісного 
підходу потребує опанування учнем таких 
компетенцій:  
1) уміння: 
– ставити перед собою цілі та досягати 

їх, вибудовувати власну траєкторію 
розвитку впродовж життя; 

– планувати, організовувати, здійс-
нювати, аналізувати та коригувати 
власну навчально-пізнавальну діяль-
ність;  
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– застосовувати набуті знання для 
оволодіння новими, для їхніх  
систематизації та узагальнення;  
2) ставлення: 

– ціннісні орієнтири в оволодінні 
навчально-пізнавальними навичками, 
допитливість і спостережливість, 
готовність до інновацій; 

– позитивне емоційне сприйняття влас-
ного розвитку, отримання задоволення 
від інтелектуальної діяльності. 
Досліджуючи проблему формування 

вміння вчитися, О. Савченко звертає увагу 
педагогів на те, що для вирішення 
зазначеної проблеми «необхідно забез-
печити комплекс умов: стимулююче 
навчальне середовище, висококвалі-
фікований учитель, обов’язково сприятливе 
родинне виховання, яке не дає зів’янути 
природній допитливості дитини і, 
безумовно, цілеспрямоване керівництво 
формуванням цих складників уміння 
вчитися» [2, с. 5]. 

Компетентність «вміння вчитися» – 
особистісне, суб’єктне утворення. 
Переважно у навчальному процесі учні 
займаються виконавською, репродук-
тивною діяльністю, яка є фрагментом 
компетентності «уміння вчитися», проте є 
недостатньою для процесу учіння, активної 
пізнавальної діяльності та самоорганізації. 
А причина проблеми проста – дитина не 
розуміє, навіщо їй це потрібно. Тобто немає 
мотивації. Тому одним із шляхів 
підвищення результативності у вивченні 
шкільних предметів є застосування 
сучасних методів посилення мотивації 
навчальної діяльності учнів: створення 
ситуації новизни навчального матеріалу; 
опора на життєвий досвід учнів; 
використання пізнавальних ігор; створення 
відчуття успіху в навчанні та інші. Але 
зацікавленість в учнів може викликати 
також і незвичний візуальний спосіб 
подання навчального матеріалу. 
Наприклад, використання «сторітелінгів» – 
емоційних, яскравих навчальних історій, що 
викликають захоплення у школярів, і тому 
вони сприймають навчальний матеріал 
краще.  
 

Ще один із способів посилення 
мотивації – це зв’язок навчання з життям. 
Завдання, запропоновані учням, повинне 
мати не лише навчальне, а й «жит-
тєве» (практичне) обґрунтування, тобто не 
викликати в школяра запитання: «Навіщо я 
це роблю?» Навчальні завдання форму-
люються у відповідності до проблем, що 
трапляються в житті дітей різних вікових 
категорій, і передбачають застосування 
здобутих знань на практиці.  

Невміння учнів сприймати й опрацьо-
вувати нову інформацію викликає у них 
дискомфорт. Це призводить до ситуації 
відчуження від навчального процесу. Для 
подолання цієї перешкоди варто навчити 
учнів структурувати інформацію у вигляді 
таблиць, логічних схем, ментальних мап, 
інтелект-карт. У такому вигляді інформація 
краще запам’ятовується, бо записана 
«мовою мозку», вона краще відповідає 
структурі людського мислення: асоціатив-
ного, ієрархічного та візуального. 

Перевірено, що найефективніше 
формування та розвиток «уміння вчитися» 
відбувається на міжпредметній основі, коли 
ця якість особистості формується 
синхронно у межах усіх навчальних 
предметів, шляхом встановлення між-
предметних зв’язків. З цього приводу 
український учений І. Підласий окреслив 
проблему сучасної школи:  «…в українській 
школі між різними дисциплінами 
побудовано міцну бетонну стіну. Але ж світ 
за вікном – єдиний!» [1, с.51].  

Невід’ємною частиною будь-якої 
людської діяльності, в тому числі й 
навчальної, є самоконтроль і самооцінка, а 
це – одна із складових компетентності 
«уміння вчитися».  

Для розвитку здатності аналізувати й 
оцінювати власну поведінку та власну 
діяльність з метою перевірки досягнутих 
результатів і приведення їх у відповідність 
до поставлених особистих цілей необхідно 
в учня формувати навички рефлексувати. 
Щоб діти вміли розмірковувати над 
завданням і залишалися відкритими для 
навчання, рефлексія має стати постійним 
видом діяльності на будь-якому етапі уроку, 
а не тільки в кінці. 
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Залежно від функції, рефлексію 
поділяють на рефлексію змісту навчального 
матеріалу, рефлексію діяльності, рефлексію 
настрою та емоційного стану. 

Наукові розвідки і практичний досвід 
виявили найбільш ефективними 
інструментами для навчання та привчання 
дітей до рефлексії такі: 
– «Інтерактивні аркуші», «Мультимедійні 

вправи»: учням пропонується виконати 
завдання для систематизації матеріалу;  

– «Однохвилинне есе»: учні мають 
записати свої найбільші відкриття або 
найважливіші питання сьогоднішнього 
уроку за одну хвилину; 

– «SMS другу»: учням пропонується 
написати sms-повідомлення другу про 
сьогоднішній урок (не більше 15 слів); 

– «Уявний Instagram канал»: учням 
пропонується поділитися своїм досвідом 
в опануванні того, що вивчалося на 
уроці; 

– «Мапа тіла», «Океан успіху»: наприкінці 
уроку учнів просять дати відповідь на 
чотири ключові запитання:  
1. Що змусило задуматись? 
2. Що хочеться взяти з собою? 
3. До чого б не хотілося повернутися? 
4. Що найбільше розважило? 
Одним із цікавих електронних ресурсів 

у розв’язанні зазначених проблем і завдань 
є інфографіка – візуальне подання 
інформації, поєднання тексту та графіки, 
створене з метою повідомити певну 
інформацію, особливо у великому обсязі. 
Головною метою застосування інфографіки 
є досягнення більш глибокого осмислення 
навчального матеріалу, образне сприй-
няття, посилення емоційного впливу на 
особистість учня. Це відбувається за 
рахунок використання карт, схем, 
навчальних картин, відео- й 
аудіокоментарів, поданих в електронному 
варіанті.  

Корисно, щоб школярі не тільки 
використовували готову інфографіку, а й 
створювали власну: встановлювали 
взаємозв’язки, малювали алгоритми й 
схеми, придумували символи до ідей. Під 
час створення інфографіки учні мають 
самостійно здобувати необхідні відомості і 

так само самостійно їх опрацьовувати, не 
тільки систематизувати факти, а й наочно 
презентувати результат їхньої система-
тизації. 

Інфографіку можна легко зробити 
власноруч, використовуючи спеціальні 
онлайн-платформи: 
– Canva – онлайн-платформа для 

створення інфографіки з можливістю 
використання значної кількості 
дизайнерських шаблонів і мультимовних 
інтерфейсів; 

– Venngage – англомовний онлайн-
конструктор для створення інфографіки 
за допомогою готових шаблонів; 
функціонально ця платформа схожа на 
Canva, але більшість опцій платні, 
безкоштовно ділитися готовими 
проектами можна лише у соціальних 
мережах; 

– Piktochart – англомовний онлайн-
конструктор, за допомогою якого кожен 
може створювати ефективну інфогра-
фіку, навіть не маючи спеціальних 
дизайнерських навичок; 

– Visme – сервіс для створення інфогра-
фіки, онлайн-презентацій, анімацій, 
анімованих банерів та іншого 
візуального контенту. 
Розглянемо ще один метод навчання із 

залученням яскравої візуалізації – 
скрайбінг, метод розповіді чи пояснення, 
який супроводжується графічною ілюстра-
цією головного змісту сказаного. Цей вид 
графічного мистецтва дає змогу легко 
зробити урок цікавим і захопливим. 

Головна мета скрайбінгу – допомогти 
краще опанувати зміст і запам’ятати сенс 
нової інформації завдяки залученню 
візуалізації. Головне завдання цього 
прийому – донести інформацію у макси-
мально зрозумілому та привабливому для 
слухача форматі. 

Тому для створення яскравої картинки 
залучаються різноманітні типи зображень – 
малюнки, піктограми, символи, окремі 
ключові слова (написи, гасла), схеми, 
діаграми тощо. 

Комп’ютерний скрайбінг можна 
створити за допомогою сервісів: 
– PowToon – англомовний онлайн-сервіс із  
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набором готових шаблонів і можливістю 
створення відеопрезентацій; безкоштовні 
можливості сервісу дещо обмежені: за 
готовим шаблоном можна створити відео 
до 45 секунд, а без шаблону – до 5 хвилин; 
готові проекти можна безпосередньо 
завантажувати на YouTube, але 
безкоштовною версією можна користу-
ватися лише 3 дні після реєстрації; 
– GoAnimate – англомовний онлайн-сервіс, 

що дозволяє перетворити презентацію 
на мультиплікаційний фільм; кожен 
елемент має стандартні налаштування 
(колір, розмір) та індивідуальні (настрій 
персонажа, декомпозиція фону тощо); 
сервер пропонує велику колекцію дій із 
персонажами; у разі виникнення проблем 
можна користуватися підказками; термін 
дії безкоштовної версії 14 днів з моменту 
реєстрації. 
Ментальні карти (інтелект-карти, карти 

пам’яті, карти знань) можуть бути 
застосовані у будь-яких різновидах завдань, 
залучають учнів різного віку до активного 
творчого мислення, організації та вирішення  
проблем. Гнучкість використання Mind Maps 
дозволяє розглядати будь-яку тему або 
навчальне питання з предметів шкільного 
курсу; їх можна використовувати або для 
всього класу, або індивідуально. Візуалізація 
інформації, що вивчається, дозволяє 
побачити суть проблеми, виявити в 
інформації нові знання.  

Ментальні карти можна створити за 
допомогою онлайн-ресурсів: 
– Bubble (www.bubbl.us) – зручний ресурс, 

за допомогою якого можна легко та 
швидко розробляти яскраві інтелект-
карти; ресурс умовно безкоштовний; 

– Mind42 (www.mind42.com) – безкош-
товна онлайн-програма, використовуючи 

її, можна без зайвих турбот створити 
просту, але зрозумілу інтелект-карту; 

– Coggle (www.coggle.it) – безкоштовний 
онлайн-додаток, що підтримує спільну 
роботу над проектами; у цій програмі 
можна розробляти зручні красиві 
ментальні карти; інтерфейс програми 
простий, але в той же час має безліч 
функцій, які роблять процес створення 
інтелект-карти неймовірно простим; 

– MindMup (www.mindmup.com) – 
присутні усі основні можливості для 
створення якісного дизайну, просте 
управління; безкоштовний експорт в PDF. 
Використання графічних засобів 

візуалізації полегшує розуміння навчальної 
інформації, сприяє розвитку уміння 
систематизувати та узагальнювати набуті 
знання, тобто уміння вчитися. 

Отже, складовою ключової компетент-
ності «уміння вчитись впродовж життя» є 
компетентність «уміння учитися», яка 
виявляється у здатності учня організувати 
свою працю для досягнення результату; 
виконувати розумові операції й практичні 
дії; володіти уміннями й навичками 
самоконтролю та самооцінки. Її формування 
можна здійснити шляхом впровадження в 
освітній процес різноманітних сучасних 
засобів навчання, зокрема електронних 
ресурсів. Сформованість в учня вміння 
вчитися дає можливість почувати себе 
компетентним у процесі своєї навчальної 
діяльності, бути активним її учасником, 
відчувати значимість своєї діяльності і 
бачити користь результатів своєї розумової 
праці. Це готує дитину до оволодіння 
навичками активного навчання впродовж 
життя та участі у реалізації навчальних 
стратегій. 
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КОРЕКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ  НАВЧАЛЬНО-

РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  ЯК ШЛЯХ ДО ВИХОВАНОСТІ ТА 

РОЗВИТКУ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ  ПОТРЕБАМИ 

В. ТКАЧЕНКО 

Виховання підростаючої  особистості  із 
особливими  освітніми потребами тісно 
пов’язане із сучасним освітнім простором. 
Ідея спеціальної освіти сьогодні стає все 
більше зрозумілою і сприйнятливою в 
суспільстві. У доповіді ЮНЕСКО «Освіта для 
ХХІ століття» [1] зазначено, що освіта – це 
любов до дітей, яких ми маємо інтегрувати 
в нове суспільство. Завдання освіти – дати 
можливість кожній без винятку 
особистості виявити свої таланти та 
здібності.  

С.Миронова  акцентує увагу на тому, 
що хоча ураження центральної нервової 
системи в розумово відсталих школярів 
значно ускладнюють навчально-виховну 
роботу з ними, проте в цих дітей є безліч 
можливостей для розвитку [2]. Такі 
можливості створює  додаткова  до 
освітнього процесу діяльність – корекційна 
робота.  Вона не замінює навчання дитини, 
а забезпечує психолого-медико-педаго-
гічний супровід дитини в освітньому 
просторі. 

Штепівський навчально-реабілітаційний 
центр спрямовує свою корекційно-
реабілітаційну  діяльність на виправлення, 
дорозвинення, компенсацію тих психоло-
гічних процесів і відхилень, що почали 
формуватися в попередньому віковому 
періоді дітей та які є основою для розвитку 
в наступному періоді.  

Об’єкт корекційної діяльності – 
виховний процес за участю підростаючої 
особистості, яка  має  затримку інтелек-
туального  розвитку [3, с.14]. 

У  корекційній роботі за мету педагоги 
ставлять сприяння розвитку  дитини, 
створення умов для реалізації її 
внутрішнього  потенціалу, допомоги  в 
подоланні та компенсації відхилень, що 
заважають її  розвитку.  Досягнення  мети  

відбувається  тоді, коли корекційна робота 
побудована  з  урахуванням  вікових 
особливостей дітей, пов’язаних з 
характером  порушення   онтогенезу. 

Багаторічний досвід роботи допоміг 
вибудувати свою концепцію виховної 
роботи, що базується на принципах: 

– поваги до особистості дитини, 
постійної уваги до її індивідуалізації та 
вікових особливостей, сприйняття  її  
неповторності; 

– взаємодії з педагогами – предметни-
ками, батьками, соціально – психологічною  
та медичною службою, творчою  
співдружністю  однодумців; 

– яскравого  впливу  на дитину, що 
відтворює знання; 

– особистісного  підходу  до виховання. 
Окрім того, ефективність корекційної 

роботи залежить від розвивальних цілей, 
які ставить перед собою педагог. Це 
корекція та розвиток розумової діяльності, 
особистісних якостей, емоційно-вольової 
сфери, корекція слухового та зорового 
сприйняття, уваги, уяви, розвитку зв’язної 
письмової мови, усної мови, зорової, 
слухової, рухової пам’яті. 

Позаурочний час у роботі з корекції 
особливо важливий,  ефективним є його 
використання  під час виконання домашніх 
завдань у виховній групі. Передумовами 
його організації є створення комфортної 
атмосфери, облаштування оточення, 
визначення терміну проведення корек-
ційних  вправ, отримання дітьми нових, 
невідомих досі вражень. Досвід  свідчить: 
ефективними є корекційні вправи, які 
проводяться з дотриманням  психоемо-
ційного режиму. 

Корекційний етап самопідготовки – 
важливий стан відновлення в учнів 
розладів     інтелектуального    розвитку.    У  
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деяких  дітей переважають процеси 
збудження нервової системи над 
процесами гальмування. Як наслідок – 
надмірна рухливість, часте переключення 
уваги з одного виду на інший. Готуючись до 
корекційного етапу самопідготовки,  
важливо враховувати передумови щодо 
його проведення та роботу над детальним 
його розплануванням. 

Розвиваючи  розумові здібності, 
необхідно озброїти дитину навичками 
логічного мислення, що найкраще 
досягається за допомогою гри («Розумники 
і розумниці», «Ребуси», «Казино ерудитів», 
«Мозковий штурм», «Вправи для тренінгу 
мислення». 

Мета дидактичних ігор – формування в 
учнів уміння поєднувати теоретичні знання 
з практичною діяльністю [3]. Оволодіти 
необхідними знаннями, уміннями й 
навичками учень зможе лише тоді, коли він 
виявлятиме до них інтерес. 

Інтерес до гри, до розв’язування задач, 
що вимагають активного мислення, 
з’являється не завжди і не у всіх дітей зразу. 
Тому пропоную  такі  ігри  поступово, не 
здійснюючи тиск на дітей. Розвиваючі ігри 
вимагають у цьому аспекті особливої 
обережності. Складні, непосильні завдання 
можуть дитину злякати. При цьому 
особливо дотримуюся  принципу 
індивідуалізації та диференціації. Коли 
дитині вдається осмислити завдання, 
перебороти перші труднощі, то вона відчує 
велику радість  і  готова до більш складної 
гри чи завдання. 

У дитини з’являється віра в свої сили, 
розвивається «розумовий апетит», а це 
означає, що мета корекційно-розвивальної 
роботи на самопідготовці  досягнута. 
Звичайно, коли діти відгадують голово-
ломку, логічні завдання, вони, як правило, 
застосовують метод проб і помилок.  
Частіше за все це не призводить до 
раціональних результатів. Виникає 
необхідність подумати, знайти якусь 
закономірність, зрозуміти, чому завдання 
не розв’язується, які нові прийоми слід 
застосувати, щоб наблизитись до мети. Цей 
момент гри особливо важливий, бо 
починається інтенсивна робота думки (і 

індивідуальної, і колективної). У цей період 
необхідна допомога та підтримка 
вихователя, його пояснення та рекомен-
дації. Іноді може бути корисна навіть 
підказка, що допомагає учневі знайти 
правильне рішення. Під час розв’язування 
логічних завдань важливе значення має сам 
процес, експериментування, а не прагнення 
досягнути якогось конкретного результату 
гри. 

Реалії сьогодення вимагають від  
корекційної роботи вихователя навчально-
реабілітаційного закладу обов’язкове 
використання інноваційних підходів. 
Активне впровадження їх у виховний 
процес сприяє розвитку та навчанню 
вихованців. 

Тренінгові заняття мають цікавий, 
зрозумілий для дітей інструментарій. Він 
забезпечує чітке усвідомлення та швидке 
засвоєння інформації, її запам’ятовування, 
розвиток уяви, асоціативного мислення. 
Важливе місце в підготовці тренінгового 
заняття займають різні  блоки  вправ. Вони 
сприяють покращенню таких психічних 
процесів, як відчуття, сприймання, пам’ять, 
мислення, уява, увага.  

Сучасне життя – це безперервний потік 
інформації, найчастіше  невпорядкованої, 
хаотичної. Дитина з особливими  освітніми  
потребами  має не лише сприймати її, але й 
систематизовувати. Завдання педагога  
полягає в тому, щоб навчити школярів  
змістовно, граматично правильно, вправно 
висловлювати свої думки в усній і писемній 
формах, чітко і переконливо обгрун-
товувати свою думку, виробляти власне 
розуміння життя та ставлення до нього. З 
метою формування навичок систематизації 
ефективно  використовувати такі вправи: 
«Визнач, який предмет є зайвим і поясни 
чому» «Встав пропущені літери і прочитай», 
«Поміняй місцями слова, щоб вийшов 
вірш». 

Для збагачення словникового запасу 
учнів   варто запропонувати дітям «Цікаві 
вправи на розвиток зв’язного мовлення».  

1.  Прочитайте колонки слів, знайдіть 
пари близьких за значенням: 

Огорожа,  брама,  тин,   вогнище, 
багаття,  хата,   дім ,  мотив, 
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будинок,  паркан,  наспів,  веселити, 
ворота,  радувати,  бути,   халупа, 
мелодія,  існувати,  живопліт,  частокіл. 
2.  Прочитайте слово. З яких слів воно 

утворилося? 
Електростанція, хлібозавод, книгодру-

карня, хлібороб, білокора (береза). 
3. Серед слів знайдіть прикметник (іншу 

частину мови). Яке слово сховалося у 
цьому прикметнику? (пухнастий, мороз-
ний). 

У дієслові? (прочитай, напиши). 
4. Прочитайте: 
– найдовше слово (завдання сильнішим 

учням); 
– найкоротше слово (завдання для 

слабших). 
Визначте, скільки в ньому складів? 

5. Прочитайте слова. Чи є серед них 
слова з різною кількістю звуків? 

Знайдіть слова, у яких є букви, що 
позначають два звуки. 

Апельсин, дуб, цінний, якір, хвиля, літо, 
вересень, їжак, зимонька. 

6. Читання деформованих слів. 
Вилучення зайвого.  Пояснення лексичного 
значення. 

Нийніж, каласвий, лийми, монли, 
розичдобвийли (зайве лимон – фрукт). 

(Ніжний, ласкавий, милий, 
доброзичливий – слова-синоніми) 

7. Читання з наростанням швидкості. 
Педагогічний пошук вихователя 

спирається на досягнення сучасних 
навчальних технологій, спрямованих на 
розвиток творчих сил, здібностей і нахилів 
особистості. 

У режимі дня  закладу заплановані 
різноманітні заняття: екскурсії, рухливі ігри, 
естафети, конкурси на шкільному 
майданчику, пішохідні прогулянки, 
«екологічні стежинки». Мета навчальних 
прогулянок – розвивати інтелектуально-
пізнавальні інтереси, спостережливість, 
вміння оцінювати, порівнювати, 
аналізувати, висловлювати судження, 
захоплюватись, виховувати любов до 
природи та бережливе ставлення до неї. 
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ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ 

О. ТРЕТЬЯКОВА 

…Ми надто часто даємо молодим людям 
зрізані квіти, тоді як повинні навчити їх вирощува-
ти власні.  

Дж. В. Гарднер 

Реформування сучасної освіти лежить 
на шляху подолання ізольованого 
викладання навчальних предметів і 
створення принципово нових навчальних 
програм, де освітній процес доцільно 
орієнтувати на розвивально-продуктивний 
інтегративний підхід [2]. 

Інтеграція є одним із провідних 
напрямів  перетворень у сучасній школі та 
усунення протиріч між невпинно 
зростаючим обсягом знань і здатністю їх 
засвоєння. Інтеграція покликана сприяти  
подоланню фрагментарності та мозаїчності 
знань учнів, забезпечує оволодіння ними 
комплексними знаннями, слугує форму-
ванню системно-цілісного світогляду. 

Упровадження інтеграції в освітній 
процес сьогодні є актуальним, тому що дає 
змогу: об’єднати споріднений матеріал 
кількох предметів навколо однієї теми; 
опанувати значний за обсягом навчальний 
матеріал, досягти цілісності знань; 
застосувати набуті знання з різних 
предметів у житті. 

Інтеграція в освіті розглядається у 
багатьох аспектах, зокрема: 
– як фактор розвитку освітніх систем; 
– як різновид наукової інтеграції, що 

здійснюється в межах педагогічної теорії 
та практики;  

– як вища форма відображення єдності 
цілей, принципів, змісту, форм організації 
освітнього процесу; 

– як процес і результат взаємодії 
структурних елементів змісту освіти, 
який супроводжується зростанням знань 
учнів; 

– як цілеспрямоване об’єднання, синтез 

відповідних навчальних дисциплін у 
самостійну систему цільового призна-
чення, спрямовану на забезпечення 
цілісності знань і вмінь учнів. 

Використання інтегрованого підходу до 
організації освітнього процесу сьогодні 
відкриває цілу низку можливостей для 
різнобічного та практичного засвоєння 
набутих знань учнів. Такий підхід 
передбачає створення нової навчальної 
інформації відповідно до нових технологій. 
У чому ж полягає інтегрований підхід до 
навчання? Як зазначено в «Енциклопедії 
освіти», «інтегративний підхід в освіті веде 
до інтеграції її змісту, тобто доцільного 
об’єднання його елементів у цілісність» [1]. 
Результатом інтегративного підходу 
можуть бути цілісні знання різних рівнів: 
цілісність знань про дійсність; про природу з 
тієї чи іншої освітньої галузі, предмета, 
курсу, розділу, теми. Слід пам’ятати, що 
інтеграція – це не поєднання, а взаємопро-
никнення двох або більше предметів. Це не 
просто поєднання частин, а об’єднання їх у 
ціле на основі спільного підходу. 

З ухваленням Концепції Нової 
української школи (2016), Закону України 
«Про освіту» (2017), Закону України «Про 
загальну середню освіту» (2020) в освітній 
теорії та практиці набуває актуальності 
поняття міжпредметної інтеграції окремих 
навчальних дисциплін і споріднених галузей 
знання, що орієнтує педагогів на нову 
організацію змісту освіти на засадах 
комплексності, системності, інтегратив-
ності. Тому визначення педагогічних умов 
використання міжпредметних зв’язків, 
зокрема       історії        України       з     іншими  
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предметами, є важливими завданням 
методики навчання дисциплін. 

Суспільствознавчі дисципліни є 
пріоритетними в контексті гуманізації 
освіти. Ознайомлюючи учнів з історичним 
минулим українського народу та людства, з 
процесами функціонування політичних 
систем, принципами правової держави та 
взаємодією державних установ з 
громадянським суспільством, необхідно 
формувати в учнів систему загально-
людських і національних цінностей, 
досягненнь української та світової культур. 
Історія та правознавство як основні 
предмети, що сприяють формуванню 
громадянських компетентностей, якнай-
краще забезпечують реалізацію завдань 
інтеграційного підходу. 

Наскільки є необхідним інтегрування 
шкільних дисциплін загалом і історії 
зокрема? Питання доцільності міжпредмет-
ної інтеграції тісно взаємозв’язане з її 
метою, способом і кінцевим результатом. 
Для чого ми це робимо? У який спосіб 
інтегруватимемо одне в інше або 

об’єднуватимемо? Що (який продукт) 
отримаємо в результаті?  

Історія – це наука про минулі події в 
житті людини та людства, їхні причини та 
наслідки. Історія України є частиною 
загальної історії людства – всесвітньої 
історії. У шкільній практиці ми вже маємо 

«Всесвітня історія. Історія України». 
Відповідно до програми, курс має на меті 
сформувати в учнів розуміння 
цивілізаційної значущості стародавнього 
періоду в історії України, Європи та світу 
загалом, й античної цивілізації як основи 
для подальшого розвитку європейських 
суспільств [4]. З метою активізації 
пізнавального інтересу учнів, для більш 
ефективної організації діяльності учнів на 
уроці важливим є розуміння системи 
завдань, що подані в підручниках, робочих 
зошитах з друкованою основою, та їхнього 
навчального потенціалу. Велика кількість 
завдань дає змогу кожному вчителеві 
організувати навчання відповідно до 
індивідуальних особливостей учнів і рівня 
класу. Варто пропонувати учням завдання. 
Наприклад. Досліджуємо історичні 
джерела: «Роздивіться зображення та 
з’ясуйте, до якого виду історичних джерел 
належать пам’ятки з історії Стародавнього 
світу». Працюємо з історичною 
хронологією за алгоритмом «спільне-
відмінне». На основі опрацьованого 
матеріалу та наведених документів, 
складіть історичний портрет Александра 
Великого. Працюючи з текстом підручника 
та картою, порівняйте природні умови 
Єгипту і Дворіччя, та заповніть таблицю 1. 

Таблиця 1  

Питання для порівняння Єгипет Дворіччя 

Материк   

Земля (ґрунти)   

Рельєф місцевості. Чи є корисні копалини?   

Наявність річок. Характер річок. 
Чи має країна вихід до морів? 

  

Погодні умови   
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Оскільки пам’ять учнів молодшого 
підліткового віку має переважно наочно-
образний характер, то краще запам’ято-
вуються зовнішні ознаки предметів, ніж 
їхня логічна змістова сутність. Тому 
важливою є робота школярів з 
ілюстраціями  підручника. Ця робота не 
лише описова, а ще й аналітична, 
спрямована на виокремлення характер-
них ознак, частин, на порівняння та 
узагальнення з метою усвідомлення 
сутності події чи явища, формування в 
учнів адекватного уявлення чи поняття. 
Необхідним є також використання 
ілюстрацій під час узагальнення, оскільки 
процес відтворення вивченого в учнів 
шостого класу часто вирізняється 
неточністю, великою кількістю помилок. 
Вивчене не довго утримується в пам’яті 
учнів, тому важливо в «індивідуальному 
стилі» навчання враховувати  пізнавальні 
інтереси школярів.  

З 2018 року для 10 класів закладів 
загальної середньої освіти запроваджено 
інтегрований курс «Історія: Україна і світ», 
спрямований  на формування розумінь і 
вмінь інтерпретувати історію України як 
частину світового культурного, економіч-
ного, політичного простору. Мета курсу – 
сприяти розвитку особистості, яка володіє 
ключовими та предметними компетент-
ностями, розуміє виклики глобаліза-
ційного світу і здатна осмислювати 
історичні явища та процеси, які 
стосуються національних інтересів 
України ХХ-ХХІ століть та її місце у світовій 
історії [4]. Цей інтегрований курс також 
спрямований на розвиток у школярів 
уміння формувати власне ставлення до 
подій, дослухатися як до «сучасників» 
історичних подій, так і фахових істориків, 
навіть коли їхні думки, судження 
різняться. Загалом, матеріали курсу 
спрямовані на формування історичного та 
розвиток критичного мислення учнів, 
заохочення їх до творчої, самостійної 
роботи. З метою активізації пізнавальної 
діяльності учнів, на уроках варто 
пропонувати завдання: використовуючи 
карту, розкажіть про основні воєнні 
кампанії 1914-1916 років, зокрема на 

українських теренах; розгляньте фото та 
дайте йому назву; знайдіть «спільне-
відмінне», використовуючи дієслова 
«охарактеризуйте», «поміркуйте», «дове-
діть». 

Сьогодні послідовна інтеграція 
держави в систему європейських і 
світових цінностей та демократії потребує 
наявності у її громадян знань, навичок і 
громадянськості. Саме інтегрований курс 
«Громадянська освіта» (10 клас) покли-
каний надати учням цілеспрямований і 
змістовний навчальний досвід, що 
відображає сучасні соціальні та суспільні 
реалії, уможливлює розвиток відповідних 
якостей особистості та її компетентності. 
Зауважимо, що визначальною рисою 
особистості є громадянськість – інтегро-
вана якість людини, що дає їй змогу почу-
ватися морально, соціально й юридично 
зрілою та захищеною. Громадянськість пе
-редбачає усвідомлення людиною власної 
ролі в житті суспільства, прагнення до 
його вдосконалення на основі демок-
ратичних норм і цінностей, активність і 
відповідальність. 

Слід зазначити, що проявом 
сформованої громадянськості особис-
тості є її громадянська компетентність, а 
саме: робити свідомий вибір, застосо-
вувати демократичні технології прийняття 
індивідуальних і колективних рішень з 
урахуванням інтересів окремих громадян, 
груп і суспільства в цілому; наслідувати 
загальнолюдські цінності; використо-
вувати способи та моделі поведінки, що 
відповідають чинному законодавству 
України; готовність до ефективної 
взаємодії з органами державної влади та 
місцевого самоврядування; здатність 
нести відповідальність; бути толерантним. 
Пріоритетна роль у формуванні 
громадянської позиції учнівської молоді в 
освітньому процесі належить проєктам. 
Робота учнів над ними сприяє 
формуванню предметної та ключових 
компетентностей, життєвих умінь, 
навичок, виробленню ставлень і 
формуванню оцінних суджень. Для 
успішної реалізації завдань щодо 
формування   в  сучасної   молоді  активної  
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громадянської позиції заклади загальної 
середньої освіти мають покладатися у своїй 
діяльності на принципи системності, 
міжпредметної інтеграції, наступності та 
неперервності предметів.  

Для реалізації завдань громадянської 
освіти засобами інтеграції предметів 
надзвичайно важливо використовувати 
активні та інтерактивні методи, а також 
написання творів роздумів (есе), брати 
участь у соціальних  проєктах. 

Інтеграція дисциплін суспільно-
гуманітарного циклів (література, історія, 
право, економіка та інші предмети) 
можлива через розв’язання таких задач: 
узгодження з учителями-предметниками 
тем чи питань для спільного вивчення; 
визначення можливих міжпредметних 
зв’язків між навчальними предметами; 
внесення відповідних змін до тематичного 
та поурочного планування; вивчення 
запитів учнів у межах (та поза межами) 
навчального профілю; сприяння пошуковій 
діяльності учнів. 

Інтегрований підхід у навчанні вчитель 
може здійснювати при вивченні, наприклад, 
таких тем: «Великі географічні 
відкриття» (правознавство, всесвітня 
історія, географія, біологія); «Мистецтво 
епохи Відродження» (всесвітня історія, 
мистецтво, музика, правознавство), 
«Громадянська війна у США і Реконструкція 
Півдня» (всесвітня історія, громадянська 
освіта, правознавство); урок пам’яті діячам 
дисидентського руху в Україні (історія, 
українська література, образотворче 
мистецтво, музика, правознавство); 
«Місцеве самоврядування в Украї-
ні» (правознавство, громадянська освіта, 
географія, історія).  

Основне завдання інтеграції змісту 
окремих предметів у школі –
переосмислення та перегляд їхнього 
змістового наповнення; комплексне 
поєднання природничих, технічних і 
гуманітарних знань як сукупності цілісних 
знань про людину; перетворення учня з 
пасивного об’єкта на активний суб’єкт 
навчання та виховання. На основі 
міжпредметної інтеграції встановлюються 
взаємозв’язки не лише між спорідненими 
предметами, а й двома складовими – 

природничою та гуманітарною – шляхом 
включення у зміст природничих предметів 
відомостей з гуманітарних наук і навпаки. 

Варто звернути увагу і на  можливості 
економічної та соціальної географії світу у 
формуванні громадянської компетентності 
та інтеграції з суспільними дисциплінами. 
Географічна складова також відіграє 
важливу роль у формуванні  світогляду 
учнів, розвиває геопросторове мислення, 
розуміння сутності економічних і 
соціальних проблем суспільства, уміння 
орієнтуватися в суспільно-політичних, 
соціально-економічних подіях в Україні та 
світі. Так, зміст шкільного курсу «Географія: 
регіони та країни» (10 клас) має значні 
потенційні можливості для формування 
громадянської відповідальності учнів, що 
збагачує й урізноманітнює викладання 
навчального предмета. Наприклад, 
розв’язання проблеми громадянської 
освіти «Сутність демократії, демократичні 
цінності, права і свободи людини та 
громадянина, механізми їх захисту» 
вчитель може здійснювати через  ключові 
питання: як форми територіального устрою 
держави впливають на повноваження 
органів місцевого самоврядування? чи 
носять європейські демократичні цінності – 
автономія особистості, парламентаризм, 
основні права людини і громадянина – 
універсальний характер? який зв’язок існує 
між політичними устроями та 
економічними системами?  

Під час вивчення тем «Основні тенденції 
розвитку світу в другій половині ХХ-на 
початку ХХІ століття. Національні та 
глобальні виклики» (всесвітня історія, 11 
клас) варто згадати про процеси 
глобалізації та європейської інтеграції, які 
вивчалися в 9 класі на уроках географії. 
Здійснюючи міжпредметну інтеграцію, учні 
зможуть: працювати зі статистичними 
даними; давати визначення поняттю 
«глобальні проблеми людства», «концепції 
взаємозалежності»;  висловлювати своє 
ставлення до запропонованих шляхів 
розв’язання глобальних проблем людства; 
називати основні глобальні проблеми 
людства та причини їх виникнення, 
пояснити, у чому полягає їх загроза для 
суспільства й для кожної людини.  
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Отже, з метою міжпредметної інтеграції 
предметів історії України, всесвітньої 
історії, географії, економіки рекомендуємо 
спільні проблемні теми:  
– процеси інтеграції та глобалізації; 
– ефективна комунікація, вибір конструк-

тивних форм взаємодії, стратегії 
поведінки у конфлікті; 

– міграційні процеси та міграційна 
політика держав; 

– підприємництво в Україні: поняття, 
суб’єкти, обмеження; 

– Україна і світ (зовнішньоекономічні 
зв’язки  підприємств України; інтеграція 
України у світову економічну систему); 

– сутність ринкових відносин; 
– економічні чинники розвитку демокра-

тичного суспільства. 
Сьогодні в змісті шкільної освіти, на 

жаль, відсутнє краєзнавство. Але місцевий 
матеріал під час вивчення історії чи 
географії, на нашу думку, надзвичайно 
важливий.  Він пов’язує дослідження життя, 
побуту окремого населеного пункту й 
особи з історією країни. Краєзнавчий 
компонент і в історії, і в географії 
допомагає усвідомленому засвоєнню 
учнями найскладніших питань соціально-
політичного, економічного та культурного 
розвитку регіону, країни загалом. 
Використання краєзнавчого матеріалу 
активізує розумову, дослідницьку 
діяльність учнів, дозволяє урізноманітнити 
методику проведення уроків. 

Зв’язок історії України та краю 
встановлюється через події, загальнодер-
жавного значення, але територіально 
локалізовані. Для встановлення зв’язків 
місцевого матеріалу з курсом історії 
України, географії пропонуємо: 
– формувати цілісні знання із загальних 

питань історії України та регіону; 
– зіставляти загальноісторичні та місцеві 

явища та події з метою встановлення 
спільного, відмінного й особливого; 

– встановлювати синхронність подій з 
історії України й області; 

– розв’язувати пізнавальні завдання, зміст 
яких одночасно базується на матеріалі з 
історії України та географії. 
Встановлення зв’язків між загальноіс-

торичним та місцевим матеріалом визна-
чається змістом навчального матеріалу, 
очікуваними результатами уроку. Зв’язок 
між історією країни та краю здійснюється 
тоді, коли він логічно необхідний і 
педагогічно виправданий. Краєзнавчий 
матеріал – це засіб активізації пізнавальної 
діяльності учнів і конкретизації  загально-
історичних подій, екологічних проблем 
регіону, а також частина системи знань з 
історії та географії. Практика доводить, що 
використання краєзнавчого матеріалу на 
уроках не тільки не перевантажує учнів, а 
значно полегшує засвоєння історії, 
географії, робить знання учнів більш 
міцними та глибокими. 

Краєзнавчий матеріал ефективний тоді, 
коли він: 
– є не тільки засобом ілюстрації та  

конкретизації загальноісторичних подій, 
географічних явищ, а й джерелом 
здобуття нових знань, розширення 
наукового світогляду учнів; 

– зручний для порівняння, оскільки його 
можна зіставити із загально- 
українським; 

– тісно пов’язаний із загальноісторичними 
подіями, глобальними процесами та 
розкриває специфічні особливості 
розвитку краю. 
Одним із засобів пізнавальної 

активності учнів на уроках історії є 
використання одночасно історичної та 
географічної (фізичної) карт з метою  
створення уявлення про простір і місце 
розташування досліджуваної країни на 
карті земної кулі. 

Так, з метою формування пізнавальної 
активності учнів («Вступ до історії», 5 клас, 
тема уроку «Україна на картах упродовж 
історії»), завдяки картам, учитель має 
навчити учнів: розуміти поняття (історична 
карта, контурна карта, історико-
географічний регіон); уміти позначати на 
контурній карті історико-географічні 
регіони, територію рідного краю, 
встановлювати за картою вплив природно-
географічного чинника на наявність або 
відсутність певних історичних явищ (подій). 
Формування   в   учнів картографічних умінь  
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починається вже в 5 класі, а саме зі 
знайомства з історичною картою та 
набуттям найпростіших практичних 
навичок роботи з нею. З метою 
формування картографічних умінь в учнів 6 
класу варто пропонувати завдання на 

локалізацію історико-географічних об’єктів 
та історичних фактів на карті (тобто 
співвіднесення подій, явищ, процесів з 
певним місцем), на порівняння 
геополітичних ситуацій, виявлення змін 
(таблиця 2): 

Таблиця 2  

6 клас 
Інтегрований курс «Всесвітня 

історія. Історія України» 

7 клас 
Історія України 

8 клас 
Історія України 

Порівняйте географічне поло-
ження й природні умови Дав-
нього Єгипту та Месопотамії. 
Укажіть спільне та відмінне. 

Порівняйте карти «Українські 
землі на початку та наприкінці 
XIV століття». Які територіальні 
зміни відбулися на українських 
землях? Чим були спричинені ці 
зміни? 

Які територіальні зміни 
відбулися на українсь-
ких землях у другій по-
ловині XVІ століття? З 
якими подіями пов’язані 
ці зміни? 

Під час виконання інтегрованих завдань 
варто формувати в учнів картоаналітичні 
вміння та навички: 
– встановлювати за картою вплив 

природно-географічного чинника на 
наявність або відсутність певних 
історичних подій, явищ; 

– встановлювати за картою взаємозв’язки 
між просторовими характеристиками 
території та перебігом історичних подій; 

– встановлювати за картою залежність 
між природно-географічними особли-
востями території та заняттями, 
релігійними віруваннями, суспільним 
устроєм і побутом населення; 

– встановлювати вплив природно-
географічних умов на розміщення 
галузей господарства; 

– порівнювати за картою особливості 

прояву одного й того самого 
історичного явища, події на різних 
територіях тощо. 
Отже, інтегрований підхід у навчанні, 

інтеграція змісту соціогуманітарних і 
природничих навчальних предметів 
сприятиме: 
– формуванню в учнів цілісного уявлення 

про навколишній світ, системи знань і 
вмінь; 

– досягненню якісної, конкурентоздатної 
освіти; 

– створенню оптимальних умов для 
розвитку мислення учнів у процесі 
вивчення загальноосвітніх предметів; 

– активізації пізнавальної діяльності учнів; 
– формуванню ключових, предметних 

компетентностей, реалізації наскрізних 
змістових ліній. 
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ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У  

СУЧАСНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

М. СЕМЕНІЧЕНКО  

Інноваційні педагогічні технології в 
сучасній дошкільній освіті, розвиток науки і 
техніки сприяв появі нових форм 
навчальної комунікації, новітнім методам 
розв’язання освітніх завдань. З огляду на це 
роль вихователя набула нової якості. Він 
розвиває пізнавальні якості дошкільника, 
його життєву компетентність у різних 
соціальних інституціях.  

Проблема пізнавальної активності 
дошкільників – одна з найактуальніших у 
теорії та практиці дошкільного виховання, 
оскільки активність є необхідною умовою 
формування розумових якостей дітей, 
їхньої самостійності та ініціативності. 
Формування у дітей активного ставлення до 
навколишньої дійсності є одним з основних 
аспектів виховання, тому що власна 
активність дитини є однією з умов її 
повноцінного розвитку. А пошуково-
дослідницька діяльність у дошкільній освіті 
має велике значення у розвитку цих 
здібностей. 

Проблему розвитку пізнавальної  
активності, її структури вирішували у своїх 
дослідженнях Д. Богоявленська, Г. Костюк, 
В. Котирло, О. Матюшкін та інші. Питання 
зв’язку пізнавальної активності з таким 
поняттям, як «розуміння», розкрили 
О. Матюшкін, С. Герасімов. Проблеми 
залежності  розвитку пізнавальної актив-
ності від спілкування з дорослими, 
однолітками присвячені розвідки Д. Годові-
кової та М. Лісіної. 

Дослідницька діяльність дітей 
дошкільного віку розглядається в різних 
аспектах:  науковці акцентують увагу  на 
глибокому ознайомленні дітей з рослинами 
(З. Плохій, Н. Яришева), на організації 
пошуково-дослідницької роботи (Н. Лисен-
ко), вивчаються можливості засвоєння 
дітьми знань про сезонні зміни в житті 

рослин (Е. Замкілд). 
Над проблемою застосування методу 

нескладного експериментування в роботі з 
дошкільниками працювали Г. Бєлєнька, 
С. Єлманова, Н. Лисенко, З. Плохій, Н. Яри-
шева та інші. 

Але, питання організації та 
впровадження в роботу дошкільного 
закладу дослідницько-пошукової діяльності 
дітей потребує подальшої розробки. 

Сучасні підходи до реалізації завдань 
оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти орієнтують педагогів 
закладів дошкільної освіти на модернізацію 
освітнього процесу у такий спосіб, щоб 
дошкільник почувався у довкіллі природно, 
отримував знання, задовольняючи свої 
інтереси й уподобання. Отже, змінилося і 
головне завдання сучасного закладу 
дошкільної освіти. Воно полягає у створенні 
необхідних умов для особистого зросту, 
підтримки та розвитку інтересу дитини до 
самостійних досліджень і відкриттів. Саме 
тому пошуково-дослідни-цька діяльність 
посідає одне з провідних місць у переліку 
форм організації життєдіяльності 
дошкільників [1]. 

Базовий компонент дошкільної освіти в 
Україні [1] орієнтує педагогів на всебічний 
гармонійний розвиток особистості дитини, 
зокрема на формування пізнавальної 
активності, інтелектуального розвитку 
дітей через організацію пошуково-
дослідницької діяльності дітей дошкільного 
віку.   

Т. Ткачук у своєму дослідженні 
розглядає пізнавальну активність як 
самостійну, ініціативну діяльність дитини, 
спрямовану на пізнання навколишньої 
дійсності (як прояв допитливості) й 
зумовлену необхідністю розв’язання 
пізнавальних  завдань,  що  постають   перед  
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нею у конкретних життєвих ситуаціях 
[6, с.11 ]. С. Ладивір тлумачить пізнавальну 
активність як якісну ознаку діяльності 
дитини дошкільного віку, властивість самої 
особистості, стан її готовності до 
пізнавальної діяльності [4, с.53–59], а також 
вважає, що пізнавальна активність 
виявляється в пізнавальній діяльності 
[4, с.96-97]. 

Зважаючи на результати існуючих 
досліджень, під пізнавальною активністю 
слід розуміти самостійну, ініціативну 
діяльність дитини, спрямовану на пізнання 
навколишньої дійсності (як прояв 
допитливості) й зумовлену необхідністю 
розв’язати завдання, що постають перед 
нею у конкретних життєвих ситуаціях 
[2, с.12]. У Базовому компоненті дошкільної 
освіти (сфера «Я-сам», змістова лінія 
«Психічне Я») йдеться про те, що дитина 
повинна «мати уявлення про пізнавальну 
активність у власному розвитку, цікавитися 
особливостями свого сприймання, пам’яті, 
уяви, мислення; володіти початковими 
формами дослідництва, експерименту-
вання, елементарно вивчати навколишній 
світ».  

Отже, активність доцільніше розвивати 
у пізнавальній діяльності. Ефективним 
засобом пізнання світу і себе є пошуково-
дослідницька діяльність дітей, бо вони є 
природженими дослідниками, які активно 
шукають інформацію про довкілля. Малюки 
намагаються зрозуміти свій світ шляхом 
спостереження та експериментування. 
Найпростіші досліди, дитяче експерименту-
вання сприяють формуванню пізнавального 
інтересу, пізнавальної потреби, згодом, 
пізнавальної активності, що є основою 
соціальної активності особистості. 

Пошуково-дослідницька діяльність 
розвиває спостережливість, увагу, пам’ять, 
позитивно впливає на інтелектуальні 
здібності. Сучасні дослідження (Н. Глухової, 
Н. Лисенко, З. Плохій, Н. Яришевої) 

дослідницька діяльність є одним із 
провідних видів дитячої діяльності за 
умови, коли така діяльність виникає за 
ініціативи самої дитини.  

Н. Лисенко дає визначення пошуково-

дослідної діяльності дітей у такій 
інтерпретації: «Пошуково-дослідна діяль-
ність – це організована педагогом 
діяльність дітей, у якій вони шляхом 
самостійного відкриття природи, розв'язан-
ня проблемних завдань, практично 
перетворюваних дій одночасно оволо-
дівають новими знаннями, а також 
уміннями та навичками їх подальшого 
самостійного набуття» [5, с. 65]. 

Елементарна пошукова-дослідна 
діяльність як форма ознайомлення дітей з 
природою забезпечує найбільш високий 
ступінь активності й самостійності. Вона 
дозволяє сформувати уявлення про явища 
природи, виявити їх причини та 
взаємозв’язки. Дослід визначається як 
спосіб матеріального впливу людини на 
об’єкт з метою вивчення цього об’єкта, 
пізнання його властивостей. Отже, це 
спостереження за спеціально створених 
умов. 

Досліди та їхні результати мають велику 
переконуючу силу. Знання, які набувають 
діти, мають особливу доказовість, повноту і 
міцність. Під час проведення дослідів 
забезпечується чуттєве сприймання, 
практична діяльність дітей і словесне 
обґрунтування. Такий органічний зв’язок і 
сприяє максимальній активізації розумової 
діяльності дітей, оскільки відповідає 
характеру мислення дошкільників. Досліди 
дають можливість стежити  за ходом явища 
і відтворювати їх щоразу з повторенням 
умов.  

Доступна для дітей дошкільного віку 
пошуково-дослідницька діяльність під 
керівництвом дорослого створює широкі 
можливості для виховання у малят 
пізнавального інтересу до довкілля та 
розуміння його значення. 

На думку Н. Лисенко, організація 
науково-пошукової діяльності допомагає 
дітям правильно орієнтуватися у 
формуванні активності пізнавальних 
інтересів у процесі ознайомлення з 
довкіллям; сприяти формуванню 
колективної думки та критичної оцінки 
щодо фактів негативного ставлення чи 
згубного впливу на природу; формувати 
практичні   вміння     та     навички     активної  
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пізнавальної діяльності, моральні якості, які 
виховуються в умовах колективних видів 
діяльності [5, с.27]. 

За даними відомих педагогів і 
психологів, значним потенціалом щодо 
розвитку пізнавальної активності 
дошкільників є заняття. Включення в 
освітній процес досліджень над 
предметами та явищами в куточку живої 
природи, на занятті у групі є одним із 
ефективних шляхів реалізації розвитку 
пізнавальної активності дошкільників. 

Варто зазначити: інтегрований зміст 
заняття, який побудований на 
взаємозв’язку мовленнєвої діяльності та 
зображувальної, має більший потенціал 
щодо формування пізнавальної активності 
дітей дошкільного віку, ніж робота за 
змістом кожної з цих діяльностей окремо.  
[6, с.10].   

Важливою є активна участь дітей у 
дослідженні об’єктів природного 
середовища. Знання, вміння та навички, які 
вони набудуть у процесі пошуково-
дослідницької діяльності, сприятимуть 
подальшому вивченню шкільних дисциплін 
й стануть у пригоді впродовж життя. 

Дослідження з предметами природи 
сприяють нагромадженню у дошкільнят 
запасу достовірних конкретно-образних 
уявлень про навколишню дійсність, 
фактичних знань, які є матеріалом для 
наступного їхнього усвідомлення, 
узагальнення, приведення в систему, 
розкриття причин і взаємозв’язків, що 
існують у природі. Без конкретних уявлень 
про предмети і явища діти не зможуть 
опанувати знаннями, необхідними  в  
подальшому навчальному процесі, 
усвідомити найпростіші зв'язки між 
окремими явищами. У ході досліджень діти 
одержують практичні уміння і навички. 
Наприклад, уміння спостерігати і фіксувати 
результати спостережень, користуватися 
деякими приладами та лабораторним 
устаткуванням. 

Ці знання є основою виховання дитини, 
розвитку його життєво важливих якостей. 
Спостерігаючи  за предметами та явищами 
в самій природі, діти досліджують їх всіма 
органами почуттів і переконуються, що 

вони реально існують. Дослідження 
сприяють нагромадженню знань у 
дошкільнят про змінюваність навколиш-
нього світу. Справді, діти бачать, що 
предмети і явища природи бувають 
різними протягом доби, одного сезону, у 
різні сезони року, тобто вони змінюються. 
Так, сніг у теплому приміщенні тане і 
перетворюється на воду, а вода при 
низьких температурах переходить у лід. 

Дослідження дають матеріал для 
з’ясування взаємозв’язків, для розкриття 
деяких причин, що раніш були загадкою 
для дитини. Так, на основі досліджень діти 
встановлюють залежність характеру 
опадів, стану водойм і ґрунту від 
температури повітря, залежність поводжен-
ня птахів та інших  тварин від наявності в 
природі корму. Ці дослідження є базою для 
подальшого формування погляду на єдність 
навколишнього світу. 

Одночасно  складається переконання в 
тому, що навколишній нас світ пізнаваний. І 
нарешті, у ході досліджень дошкільники не 
тільки довідаються про нове, але і 
перевіряють на практиці раніше отримані 
знання [3, с.4-9].  

Пошукова діяльність з дошкільниками 
починається зі з’ясування того, що відомо, 
а що ні. Усвідомлення проблемної ситуації 
закінчується постановкою пізнавальної 
задачі:  що відбувається і чому так 
відбувається? 

В результаті аналізу проблемної 
життєвої ситуації,  усвідомлення пізнава-
льної задачі під керівництвом вихователя 
діти висувають припущення про можливі 
причини явищ, за якими спостерігаємо. Ні 
одне з висловлювань не залишається без 
обговорювання. Наприклад: взимку, коли 
діти виносять пофарбовану воду на мороз, 
щоб вийшов кольоровий лід, варто 
запитати: «Чому на вулиці зимою вода 
перетворюється на лід? Чи можна 
виготовити кольоровий лід у приміщенні?». 
Діти роблять власні припущення, які часто 
бувають суперечливими. Тоді пропоную 
перевірити, яке правильне. Коли діти не 
висловлюють свої версії, то спонукаю їх до 
цього або самостійно висловлюю необхідні 
припущення. 
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У процесі пошуково-дослідної діяльності 
часто використовую короткочасні 
спостереження для установлення якості 
різних об’єктів природи, для їх 
розпізнавання. Наприклад: при визначенні 
необхідності поливки рослин і доказів своїх 
суджень діти відшукують ознаки стану 
рослин, дозволяючи зробити висновок про 
сухість та вологість грунту, їхній колір, про 
зміну стану листя. 

Довготривалі спостереження, досліди, 
моделювання та демонстрації готових 
моделей (наприклад, поведінка комах) 
можна використовувати для рішення 
пізнавальних завдань з метою встанов-
лення причин природних явищ, зв’язків і 
відносин. Так, для виявлення зв’язку між 
способом пересування тварин (наприклад, 
кролик і жабка) і складом кінцівок, 
пропоную дітям поспостерігати за цими 
тваринами, порівнюючи їх способи 
пересування та склад кінцівок. 

При наявності у дітей досвіду 
сформованого через наочно-практичні 
методи ознайомлення з природою можна 
використовувати для перевірки припу-
щення та рішення пізнавальних задач 
бесіди. Бесіда передбачає встановлення 
причин різних природних явищ за 
допомогою суджень. Вихователь керує 
процесом суджень і орієнтацію думки 
дітей. Наприклад: під час прогулянки при 
відлизі (в січні) звертаю увагу, що гілки 
кущів прикрашені гірляндами з краплинок 
води. Пропоную дітям здогадатися, що 
відбулося і чому, куди подівся сніг, який 
діти вранці бачили на гілках.  

Діти висувають власні припущення. 
Хтось вважає, що сніг розтав, тому 
світяться ліхтарі, і від них іде тепло; хтось 
думає, що розтав тому, що сонце світить 
сьогодні тощо. Приймаються всі відповіді, 
але пропоную згадати, що вчора ввечері 
ліхтарі теж світили, а сніг не танув. І сонце 
теж світило. То чому ж не танув сніг учора, 
а сьогодні тане? Діти здогадалися, що 
причиною розтавання снігу виявилося 
потепління. Пропоную подивитись на 
термометр, і вони переконуються, що на 
вулиці значно потепліло. 

Заключним етапом дослідницько-

пошукової діяльності є формулювання 
висновків на основі аналізу вже наявних 
результатів спостережень, дослідів, 
моделювання. Постійно стимулюємо дітей 
до самостійного формулювання висновків і 
тому не поспішаємо їх робити самі. 
Необхідно вислуховувати всі висловлю-
вання дітей, ставити додаткові питання. 

Розгорнуту пошуково-дослідницьку 
діяльність використовуємо при ознайом-
ленні з природою дітей старшого 
дошкільного віку. Але використання її 
окремих компонентів (пошукових дій) 
варто  починати з молодшої групи. 
Наприклад, для встановлення впливу 
вологи на пластичність піску та глини в іграх 
дітей молодшого дошкільного віку 
пропонуємо виліпити пиріжок з сухого 
піску, потім з волого і запитуємо: «Чому з 
початку пиріжок не вийшов? З якого піску 
можна виліпити його?» 

Досліди, які проводяться на заняттях, 
дають широкі знання про природні об’єкти і 
явища, задовольняють допитливість 
дитини. Прості, доступні дітям досліди 
проводяться на прогулянках, у процесі 
трудової та побутової діяльності. Вони 
бувають короткочасні, коли одразу 
пояснюється певне явище або властивість, і 
тривалими, коли діти вчаться певний час 
спостерігати одне й те саме явище, а відтак 
робити узагальнення та висновки. 

Протягом року проводимо двічі на 
місяць невеличкі заняття-досліди з 
молодшими дошкільнятами («Від сонечка 
нам світло і тепло», «Віє, віє вітерець», 
«Вода – безцінний дар», «Що тоне у воді?» 
тощо). 

Для дітей будь-якого дошкільного віку 
варто провести дослідження «Розпускання 
бруньок на гілках рослин..». Під час зимової 
та весняної екскурсій зрізуємо гілки тополя, 
бузку, верби або інших листяних дерев і 
чагарників, що ростуть біля дошкільного 
закладу. Беремо не більше трьох видів 
рослин. У групі гілочки ставимо у воду. У 
настінному календарі діти разом з 
вихователем відмічають дати, коли гілочки 
поставили у воду, коли лопнули бруньки та 
з’явилися листочки, проводимо порівняння 
стану    рослин    у    приміщенні   та  на  вулиці,  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

робимо висновки про вплив тепла та 
харчування на розвиток рослин. Після 
весняної екскурсії порівнюємо також 
терміни появлення листя на гілочці у групі в 
зимовий час року та навесні на подвір’ї. 

Із вихованцями старшої групи 
проводилася пошуково-дослідницька робо-
та за різними напрямами: «Повітряна 
таємниця», «Таємниця води», «Льодова 
таємниця», «Лід - твердий, слизький», «Лід 
тоне у воді», «Лід тане, якщо його посипати 
сіллю»; «Вода - це рідина», «Колір води 
залежить від барвника», «Смак води 
залежить від розчинених у ній речовин», 
«Вода, що оточує нас, не завжди чиста, але 
її можна очистити», «Солона вода важча за 
яйце», «Овочі, фрукти та інші продукти у 
своєму складі мають воду», «У воді є 
повітря»; «Повітря немає в оточуючих 
предметах», «Повітря всередині нас», «У 
воді немає повітря». 

Цікавою формою роботи стала 
пошуково-дослідницька діяльність, яка 
впроваджувалася під час проведення 
сезонних проектів «Щедра осінь ходить по 
землі», «Зимовий вернісаж», «Весняний 
калейдоскоп». 

Дошкільники проявляють значний 
інтерес, коли вони стають маленькими 
дослідниками на майданчику групи, який 
перетворюється на дослідницьку лабора-
торію. Малята закріплювали знання про 

властивості води (чиста, прозора, брудна, 
каламутна, забруднена, кольорова, тепла, 
холодна, розливається, ллється, капає). 
Переконалися, що вода – це рідина, її не 
можна поставити, покласти. Спостерігали 
за здатністю води встановлювати 
найпростіші зв’язки і взаємозв’язки в стані 
речовин. 

У процесі пошуково-дослідницької 
діяльності з метою розвитку пізнавальної 
активності варто застосовувати різнома-
нітні прийоми: обстеження, практичні дії з 
предметами, запитання пошукового 
характеру, розповіді свої та дітей, 
пояснення та показ, художнє слово, 
розглядання ілюстративного матеріалу, 
замальовування спостережу вальних явищ і 
об’єктів. Усе це не лише привчає вихованців 
виконувати вказівки, а й спонукає їх 
самостійно аналізувати явища, віднаходити 
причини й зв’язки, робити певні висновки. 

Дослідження сприяють естетичному 
вихованню дошкільників. Спілкування 
дитини з невідомим – це могутнє джерело 
розвитку емоцій. Формуванню  естетичних 
смаків сприяє  розвиток уяви дітей, їхньої 
фантазії в процесі досліджень.  

Дошкільники охоче беруть участь у 
пошуково-дослідницькій діяльності. А 
винагородою за допитливість та роботу 
над поставленими завданнями для малюків 
є їхні самостійні відкриття у світі природи.  

3. Вороная Н. Тарара Л. Роль пошуково-дослідницької діяльності у розумовому розвитку 
дітей. Дитячий садок. 2007. №25-28. С. 14-18. 

4. Ладивір С.О. Розвивальні можливості дослідницького методу навчання дошкільників. Ак-
туальні проблеми психології. Психологія розвитку дошкільника. Збірник наукових статей 
Т. ІV. Вип. ІV. К., 2007. С. 96-97.  

5. Лисенко Н.В.  Дитяче  експериментування в природі.  К.: Освіта, 2007. 196 с. 
6. Ткачук Т. Радість пізнання.  Дошкільне виховання.  2002. № 9. С. 10 – 11.  
7. Шумей Л.Т., Сергеєва Т.В. Маленькі дослідники. Організація пошуково-дослідницької 

діяльності дітей. Палітра педагога, 2008. № 5. С. 15-18.  
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