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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 
Аніканова О. М. 

Навчально-виховний комплекс  
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів –  

дошкільний навчальний заклад»  
Костянтинівської міської ради Донецької області 

м. Костянтинівка, Донецька область, Україна 
Сучасний період розвитку суспільства характеризується 

впливом на нього інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ), 
які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують 
поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють 
глобальний інформаційний простір. Невід’ємною і важливою 
частиною цих процесів є комп’ютеризація освіти. Наразі в Україні 
йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження 
у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес 
супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і 
практиці освітнього процесу, пов’язаними із внесенням коректив у 
зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним 
технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню 
дитини в інформаційне суспільство.  

Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати 
за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція 
вчителя, конспект уроку. Але, сьогодні, з огляду на сучасні реалії, 
вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі 
інформації. Тому що, мозок дитини, налаштований на отримання 
знань, набагато легше сприйматиме запропоновану на уроці 
інформацію за допомогою медіа засобів. 

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному засвоює 
нові знання. Раніше викладачам важко було знайти 
індивідуальний підхід до кожного учня. Сьогодні ж шкільну освіту 
неможливо уявити без системи візуалізації, із використанням 
комп’ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали 
можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб 
задовольнити індивідуальні запити кожного учня, здатну за 
короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і 
використовувати в практичній діяльності величезні масиви 
інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб 
дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, 
бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити. 

Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітньому процесі має стати інструментом 
забезпечення успіху Нової школи. Запровадження ІКТ в освітній 
галузі має перейти від одноразових проєктів у системний процес, 
який охоплює всі види діяльності. З огляду на сучасні реалії 
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використовують комп’ютер на різних етапах уроку: у процесі 
перевірки домашньої роботи, актуалізації знань, вивчення нового 
матеріалу, закріплення, повторення вивченого, контролю, 
оцінювання. 

Різноманітні програми, як розвивальні, так і навчальні, 
розкривають дитині світ пізнання, допомагають усвідомити 
процес навчання, викликають бажання опанувати нові знання, 
розвивати свої здібності. 

Інноваційними та інтерактивними інструментами для 
навчання є технічні засоби, які забезпечують учням і викладачам 
безперешкодний доступ до інформації, а також можливість 
спільної роботи як в класі, так і за порогом школи. Системою 
візуалізації в класі є проєктор та екран, які покращують 
сприйняття та запам’ятовування інформації, тому популярні та 
доступні. Але, багато навчальних закладів пішли шляхом 
впровадження інтерактивних технологій SMART. Ця технологія 
відкриває нові можливості для учнів і викладача, так як дозволяє 
залучати учнів до навчального процесу та розширювати зону 
навчання з класної кімнати до світового простору.  

Інтерактивні дошки та дисплеї SMART побудовані на 
використанні Touch технології. Це – ще один канал сприйняття 
інформації, який подобається всім дітям, є простим та інтуїтивно 
зрозумілим викладачеві. Прагнення нового покоління до 
постійного спілкування повністю задовольняють інтерактивні 
рішення SMART для освіти, створюючи гнучке та доступне 
середовище для спільної роботи.  

Ефективним є використання у загальноосвітніх навчальних 
закладах освітньої платформи «Щоденник.ua», яка об’єднує в 
єдиний інформаційний простір педагогів, учнів, батьків, 
адміністрації шкіл. 

Сучасні інформаційні технології дозволяють навчати у 
мультимедійному середовищі, сприяють засвоєнню знань через 
нову модель навчальної комунікації – «викладач-комп’ютер-
учень», що є новим дидактичним засобом організації навчального 
процесу. Використання ІКТ в навчальній діяльності учнів дає 
змогу інтенсифікувати процес навчання, підвищити рівень 
сприйняття і розуміння учнями матеріалу, формувати вміння 
працювати з інформацією, формувати дослідницькі уміння, 
розвивати комунікативні здібності. ІКТ сприяють розвитку 
розумових здібностей, пам’яті, просторової уяви, уваги, моторики, 
творчого нестандартного мислення, підвищує інтерес до 
навчання, створює гарний настрій. 

Інформаційно-комунікаційні технології виступають як засіб 
досягнення цілей. Однак, слід зауважити, що наявність 
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найсучасніших засобів не забезпечує позитивні результати в 
навчальній діяльності. Лише вчитель, який добре володіє 
методикою використання ІКТ у навчальному процесі, бачить їх 
місце в системі засобів навчання, знає особливості їх 
використання на уроках різних типів та на різних етапах уроку, 
розуміє переваги застосування ІКТ для реалізації цілей навчання 
і виховання, зможе не тільки домогтися позитивних результатів, 
але й підготувати їх до викликів сучасного інформаційного світу. 
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ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ 

ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ 
Ахізарова Л. Є. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

У ході реформування системи освіти України, яке 
розпочалося із запровадження кардинальних змін у системі 
початкової освіти, головна увага зосереджена на формуванні 
іншомовної комунікативної компетентності та здатності до 
здійснення міжкультурної взаємодії. І хоча лексичний та 
граматичний матеріал розглядається як інструментарій, який 
допомагає учням успішно комунікувати в англомовному 
середовищі, на формування словникового запасу молодших 
школярів має бути приділено значні зусилля, особливо на 
адаптаційно-ігровому періоді нової української школи.  

На сучасному етапі розвитку методики навчання іноземної 
мови кількість технологій та засобів навчання є надзвичайно 
різноманітною, а їхнє запровадження під час навчання іноземної 
мови є ключовим для організації мовленнєвої взаємодії. Процеси 
цифровізації суспільства позначилися й на системи освіти, 
зокрема запровадженні цифрових освітніх ресурсів, забезпечують 
її модернізацію, змістове наповнення освітнього простору, 

https://ru.osvita.ua/school/method/technol/6804/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
https://vseosvita.ua/library/statta-vikoristanna-ikt-v-pocatkovij-skoli-149734.html
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підвищують рівень мотивації учнів та ефективність навчального 
процесу, надають доступ до якісних навчальних матеріалів. 

Різні методичні формування англомовної лексичної 
компетентності молодших школярів висвітлено в наукових працях 
вітчизняних учених: О. Бігич (послідовність етапів формування 
лексичної компетентності), А. Гордєєва (використання карт 
пам’яті), О. Мицик, Л. Ясногурська (використання гри на уроках 
англійської мови), О. Кравець (використання інформаційно-
комунікаційних технологій на уроках англійської мов в початковій 
школі). З-поміж значної кількості досліджень, присвячених різним 
аспектам формування лексичної компетентності учнів початкових 
класів, поза увагою науковців залишилося питання 
запровадження цифрових освітніх ресурсів у ході формування 
англомовної лексичної компетентності молодших школярів. 

Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей 
формування англомовної лексичної компетентності молодших 
школярів засобами цифрових освітніх ресурсів. 

У чинному Положенні про електронні освітні ресурси 
зазначено, що електронні освітні ресурси – це «навчальні, 
наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені 
в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу, 
або розміщені у комп’ютерних мережах, які відтворюються за 
допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні 
для ефективної організації освітнього процесу, в частині, що 
стосується його наповнення якісними навчально-методичними 
матеріалами». Відповідно до цього положення до переліку 
електронних освітніх ресурсів належать такі: електронні 
навчальні видання (електронні підручники та посібники); 
електронні довідникові видання (довідник, енциклопедія, 
словник); електронні практичні видання (електронні робочі 
зошити, методичні рекомендації, ігрові ресурси тощо) [2]. 
Особливий інтерес для нашого дослідження становлять 
електронні освітні ігрові ресурси, що поєднують в собі навчальну 
та розвивальну функції, містять практико-орієнтовані завдання, 
інтерактивні елементи та тестові завдання, що подаються в 
ігровій формі [2].  

Слід також зауважити, що метою навчання лексики є 
формування лексичної компетентності учнів, тобто здатності 
використовувати лексичні одиниці в умовах безпосереднього 
(аудіювання, говоріння) та опосередкованого (читання, письмо) 
спілкування [1]. У дистанційних та змішаних формах взаємодії, що 
набули особливої актуальності в сучасних умовах, ефективність 
формування лексичної компетентності забезпечують ігрові 
цифрові ресурси, а саме: мобільні застосунки (Duolingo, Lingualeo, 
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FunEasyLearn, English with Words), інтерактивні онлайн-сервіси 
(LearningApps, Kahoot, Quizlet, Plickers, Qyizelize), цифрові 
ресурси з елементами доповненої (3DBearAR, Catchy words AR, 
Peronio, Reading Kingdom) та віртуальної (VR Learn English, Gold 
Lotus, Machinima, VRSpeech) реальності. Наведені приклади 
ігрових цифрових ресурсів дають змогу вивчати нові лексичні 
одиниці безпосередньо під час уроків англійської мови або в 
позаурочний час, а також вони є особливо актуальними під час 
організації дистанційного навчання.  

Проведений аналіз наведених вище цифрових ігрових 
освітніх ресурсів дозволив окреслити їхні основні сутнісні, а саме: 

− ігрова форма, що відповідає віковим особливостям 
молодших школярів; 

− одночасна реалізація навчальної, розвивальної та 
розважальної функції навчання іноземної мови в початковій 
школі; 

− відповідність навчального контенту змістовим лініям 
навчання предмета відповідно до вимог типових освітніх програм 
для початкової школи.  

Загальноприйнятим в методиці навчання іноземної мови є 
поступовість формування лексичної компетентності від 
рецептивного рівня (сприйняття та розуміння лексичних одиниць) 
до репродуктивної (відтворення лексичних одиниць), а потім – до 
продуктивного (створення власних усних та писемних 
висловлювань із новими лексичними одиницями). Під час 
відпрацювання кожного типу лексичної навички можуть бути 
використанні різні ігрові цифрові ресурси. Так, на етапі 
формування рецептивної лексичної навички доцільно залучити 
мобільні застосунки (Duolingo, Lingualeo та ін.) для виконання 
ігрових завдань на фонетичне і графічне опрацювання лексичних 
одиниць та їх розпізнавання. На етапі формування 
репродуктивної лексичної навички головним завданням є 
відтворення засвоєних слів із повною або частковою видозміною, 
тож методично коректним на цьому етапі є відтворювальних ігор, 
створених в онлайн-сервісах LearningApps, Qyizelize для 
виконання вправ на доповнення та розширення речень, відповіді 
на запитання тощо. Специфіка застосування продуктивних вправ 
вимагає від учнів використання лексичних одиниць у 
мікродіалогах або мікромонологах у різних комунікативних 
ситуаціях, тому на цьому етапі можуть бути використані цифрові 
ресурси з елементами віртуальної реальності, які дозволять 
змоделювати ситуації спілкування. 

Отже, формування англомовної лексичної компетентності 
молодших школярів націлене на опануванням ними інструментів 
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успішної мовленнєвої взаємодії. Процеси реформування системи 
освіти в Україні та стрімкий розвиток цифрових технологій 
актуалізує використання цифрових освітніх ресурсів під час 
вивчення іноземної мови. Проведений аналіз наявних цифрових 
ресурсів, що використовуються під час навчання лексичного 
матеріалу, дозволив окреслити їхні основні (ігрова форма, 
одночасна реалізація кількох функцій навчання іноземної мови, 
відповідність типовій освітній програмі тощо). Наявність широкого 
кола цифрових освітніх ресурсів дозволяє методично коректно 
використовувати їх на всіх етапах формування англомовної 
лексичної компетентності. 

Література 
1. Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. Методика навчання 

іноземних мов і культур : теорія і практика : підручник для студ. класичних, 
педагогічних і лінгвістичних університетів / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : 
Ленвіт, 2013. 590 с. 

2. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси : наказ 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 жовтня 2012 р. № 
1695/22007. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/Re22007?an=1 (дата 
звернення: 09.11.2021). 

3. Clark M. The Use of Technology to Support Vocabulary Development of 
English Language Learners. Education Masters. 2013. 84 p. URL: 
https://fisherpub.sjfc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1239&context=education_ETD_
masters (дата звернення: 02.11.2021). 

 
 

РОЛЬ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ МОВНИХ ЯВИЩ В ОСВІТНЬОМУ 
ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Берьозкіна Ю. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Лобачова І. М. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Актуальність дослідження проблеми візуалізації 
навчального матеріалу як ефективного засобу навчання на 
уроках у НУШ обумовлена тим, що багатьом молодшим школярам 
буває досить важко зрозуміти те чи те мовне явище, особливо на 
початковому етапі навчання, коли вони лише починають 
опановувати мовну науку з її великою кількістю понять. 
Зазначимо, що учні краще засвоюватимуть інформацію, 
представлену на основі графіків, схем, таблиць, інтелект-карт, 
інтерактивних книг та підручників, лепбуків, стрічок часу тощо [3]. 

На сьогоднішній день не можна знайти такої сфери 
людської діяльності, у якій була відсутня б візуальна складова, і 
не були задіяні засоби візуалізації. Основним функціональним 

https://ips.ligazakon.net/document/view/Re22007?an=1
https://fisherpub.sjfc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1239&context=education_ETD_masters
https://fisherpub.sjfc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1239&context=education_ETD_masters
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призначенням візуалізації навчального матеріалу в системі 
початкової освіти у ХХ ст. визначено такі аспекти: інтенсифікація 
навчання, що полягає в збільшенні обсягів наданої і засвоєної 
учнями інформації за один і той самий проміжок часу, тобто за 
урок, без зниження якості засвоєного матеріалу; розвиток 
навчальних і пізнавальних компетентностей молодших школярів 
через їх мотивацію до навчання; розвиток критичного і 
візуального мислення учнів; тренування візуальних здібностей 
сприйняття інформації тощо [2, с. 266]. 

На  сьогодні візуалізація в освітній системі НУШ виконує 
дещо інші завдання і має інші форми: це переважно використання 
мультимедійних засобів (анімована комп’ютерна графіка, 
відеоряд, буктрейлери, скрайбінг, інтернет-меми, хмари слів 
тощо) [3]. Так, це дозволяє виокремити ще низку нових функцій 
візуалізації: інтеграція всіх різноаспектних елементів навчального 
матеріалу, що демонструється під час навчання, у єдину 
структуровану сукупність, що має цифрову форму; надання всіх 
можливостей для надійного і тривалого збереження 
інформаційних даних; спрощення процесу обробки даних завдяки 
заміні рутинних аспектів творчими тощо. 

Результативність здобуття шкільної освіти на сьогодні 
переважно залежить саме від знання педагогом специфіки й 
основ донесення до учнів інформації завдяки засобам візуалізації 
та ефективності їх використання. Візуалізація робить навчальний 
процес інтерактивним, цікавим, надає новизну і різноманітність.  

Зазначимо, що такий, на перший погляд, позитивний 
елемент навчального процесу має свої недоліки: наявний 
негативний вплив засобів візуалізації на свідомість учнів і їх 
виховання: 

1) інформація, підготовлена учнями завдяки 
мультимедійним інструментам (це стосується самостійної роботи 
без контролю вчителя на всіх основних етапах засвоєння 
матеріалу), не завжди є коректною, а часом навіть недостовірною. 
Матеріал, засвоєний у такий спосіб, замінити в пам’яті та 
свідомості учня на правильний набагато важче, ніж відразу 
запам’ятати достовірний; 

2) отримуючи відразу скомпонований матеріал і відсутність 
необхідності активного пошуку, веде до істотного зниження 
рефлексії учнів: візуалізація передбачає мінімальну розумову і 
пізнавальну активність школярів, а візуальні дидактичні засоби 
виконують лише ілюстративну функцію; 

3) знижуються компетентності, що сприяють розвитку 
критичного мислення учнів. 
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Не дивлячись на те, що візуалізація є одним з 
найефективніших механізмів навчання і донесення необхідної 
інформації до учнів початкових класів НУШ, для отримання по-
справжньому ефективного результату треба використовувати не 
лише сучасні форми візуалізації, а й задіювати більш 
ортодоксальні методи, що стимулюють пошукову діяльність учнів, 
критичне мислення і рефлексію [1, с. 316]. 

Отже, освіта, як невід’ємна частина сучасного світогляду 
молодого покоління, має формувати правильне ставлення до 
навколишнього світу, створювати мотивацію до навчання, 
починаючи з освітнього середовища НУШ. У системі шкільної 
освіти візуалізація відіграє незамінну роль, займаючи центральне 
місце незалежно від навчального предмета. Вона має широкий 
спектр можливостей завдяки своєму дієвому інструментарію. 
Однак візуалізація не обмежується лише позитивним впливом на 
навчання учнів молодшого шкільного віку: під час використання її 
засобів обов’язково слід ураховувати негативні аспекти. 
Правильне комбінування всіх складових візуалізації є запорукою 
успіху організації навчального процесу в НУШ. 

Література 
1. Лобачова І. Імплементація концептуальних карт для підвищення 

іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Педагогічні науки : 
теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 2 (56). С. 315–321. 

2. Степаненко А. І. Роль візуалізації процесу навчання в умовах 
навчального інформаційного середовища. Актуальні проблеми та перспективи 
розвитку сучасної педагогічної освіти : науково-методичний збірник матеріалів 
Днів науки. Стаханов-Лисичанськ, квітень 2015 р. Лисичанськ, 2015. С. 265–268. 

3. 9 прийомів візуалізації для використання на уроці. URL: 
https://naurok.com.ua/post/9-priyomiv-vizualizaci-dlya-vikoristannya-na-uroci  (дата 
звернення: 02.10.2021). 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ YOUTUBE-ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ АНГЛОМОВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В АУДІЮВАННІ 
Бескорса О. С. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна  

Бєлікова В. С. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
 

Початковий етап навчання англійської мови відіграє 
надзвичайно важливу роль, оскільки саме в цей період 
закладаються основи комунікативної компетентності, необхідні 
для її подальшого розвитку. Прийняття Концепції Нової 

https://naurok.com.ua/post/9-priyomiv-vizualizaci-dlya-vikoristannya-na-uroci


11 

української школи ознаменувало зміну основних підходів до 
навчання англійської мови в початковій школі. Так, фонетичний, 
граматичний та лексичний матеріал не розглядається як окремі 
теми навчального предмету, а добирається відповідно до 
комунікативної ситуації та засвоюється в мовленнєвих зразках. 
Серед комунікативних умінь, формуванню яких приділяється 
основна увага у вивченні англійської мови, виділено сприймання 
на слух, зорове сприймання, усна взаємодія, писемна взаємодія, 
онлайн-взаємодія, усне продукування, писемне продукування [2]. 
Аудіювання, як самостійний вид мовленнєвої діяльності, відіграє 
ключову роль у формуванні комунікативної компетентності, 
оскільки нормативність усних висловлювань передусім залежить 
від здатності сприймати на слух та розуміти іншомовне мовлення. 
До того ж, у ході навчання англійської мови аудіювання може бути 
одночасно і засобом навчання для пред’явлення нового мовного 
матеріалу. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на 
сучасному етапі модернізації освітньої системи в Україні 
вважається одним із найефективніших методів навчання, у тому 
числі й англійської мови. Особливу методичну цінність у 
формуванні компетентності в аудіюванні мають відеоресурси, 
представлені в мережі Інтернет і особливо на хостингу YouTube. 

Метою дослідження є аналіз доцільності використання 
YouTube-відеоматеріалів під час формування в молодших 
школярів англомовної компетентності в аудіювання. 

На відеохостингу YouTube розміщено широке коло 
навчальних відео для дітей молодшого шкільного віку, 
розроблених та записаних носіями мови. Прикладами 
англомовних відеоканалів, що можуть бути використані в 
навчальних цілях є Super Simple Songs 
(https://www.youtube.com/user/supersimplesongs), Peppa Pig 
Channel (https://www.youtube.com/channel/UCAOtE1V7Ots4DjM8J
LlrYgg), Pocoyo (https://www.youtube.com/channel/UCdknlZNiH-
2VWrvjXkx9dJA) та інші. Головною характеристикою цих 
навчальних відео є їхня автентичність, яка означає, що 
відеоконтент відібрано з оригінальних джерел з природнім 
лексичним та граматичним наповненням, предаючи 
соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається. Також 
до характерних ознак відеоконтенту YouTube-каналів є 
актуальність, мобільність та інтерактивність.  

Актуальність використання відеоматеріалів з хостингу 
YouTube зумовлена тим, що, підписавшись на відеоканал, учителі 
автоматично отримують повідомлення з сайту про додавання 
нових відео, що дозволяє їм відслідковувати нові тенденції щодо 

https://www.youtube.com/user/supersimplesongs
https://www.youtube.com/channel/UCAOtE1V7Ots4DjM8JLlrYgg
https://www.youtube.com/channel/UCAOtE1V7Ots4DjM8JLlrYgg
https://www.youtube.com/channel/UCdknlZNiH-2VWrvjXkx9dJA
https://www.youtube.com/channel/UCdknlZNiH-2VWrvjXkx9dJA
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відеоконтенту, який використовується під час навчання 
англійської мови вчителями різних країн світу [3]. Мобільність 
характеризує здатність як учителя, так і учнів отримати вільний 
доступ до відеоматеріалів з різних пристроїв у зручний для них 
час. Інтерактивність визначається можливістю використання 
відеоматеріалів для колаборативної взаємодії під час вивчення 
іноземної мови. 

Слід зазначити, що використанні відеоконтенту на уроках 
англійської мови в початковій школі передбачає дотримання цілої 
низки вимог, зокрема: 

− тривалість відеофрагменту має бути оптимальною 
(близько 60 секунд), що відповідає віковим особливостям дітей 
молодшого шкільного віку; 

− перевага в доборі відеоматеріалу має надаватися 
прагматичному контенту, що дозволяє створити реальні 
комунікативні ситуації; 

− швидкість мовлення має бути уповільненою; 

− якість відеозображення та аудіо має бути високою; 

− зміст відео має бути логічним, завершеним [1]. 
Використання відеоматеріалів YouTube також передбачає 

дотримання певної методичної процедури. Передусім варто 
наголосити, що відеоконтент маже бути залучений на різних 
етапах уроку англійської мови в початковій школі. Наприклад, на 
етапі проведення мовленнєвої розминки такий контент 
залучається з метою занурення учнів в атмосферу іншомовного 
спілкування та мотивування до подальшої активної діяльності на 
уроці. На етапі пред’явлення нового граматичного або лексичного 
матеріалу відеоконтент допомагає надати йому ознак 
ситуативності та зв’язку з реальним життям.  

У світлі нашого дослідження особливий інтерес становить 
вплив використання YouTube-відеоматеріалів на формування 
компетентності в аудіюванні. Методика формування 
компетентності в аудіюванні включає три основних етапи. 
Охарактеризуємо детально проходження цих етапів із 
залученням відеоматералів: 

І етап – Pre-listening або етап предикації, на якому учні 
готуються до сприйняття тексту, налаштовуються на 
прослуховування, виконують завдання, що дозволять їм подолати 
об’єктивні мовні труднощі. 

ІІ етап – Listening або етап прослуховування, під час якого 
учні переглядають відеофрагмент, що відповідає вимогам, які 
висуваються до такого виду контенту. 
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ІІІ етап – Post-listening або етап виконання комунікативних 
завдань після прослуховування. 

Отже, підсумовуючи вище зазначене, зауважимо, що 
використання YouTube-відеоматеріалів є ефективним у 
формуванні в молодших школярів компетентності в аудіюванні, 
оскільки вони відповідають вимогам, що висуваються до 
відеоконтенту, відкривають низку можливостей щодо 
використання на різних етапах уроків англійської мови в 
початковій школі, а також можуть бути інтегровані в процес 
навчання аудіювання, що полегшує сприймання інформації та 
підвищує рівень мотивації до вивчення іноземної мови. 

Література 
1. Бескорса О. С. Теорія і практика формування цифрової культури 

майбутніх учителів англійської мови початкової школи : дис. … д-ра пед. наук : 
13.00.04 / ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Словʼянськ, 
2021. 617 с. 

2. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня. 
Міністерство освіти і науки України : вебсайт. 
URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/typovi-programu-2-
11/20180420-tipova-osvitnya-programa-2-4-nmo-407.docx (дата звернення: 
20.10.2021).  

3. Черниш В. В. Використання технологій web 2.0 у підготовці майбутніх 
учителів іноземних мов в умовах міжкультурної комунікації. Україна і світ : діалог 
мов і культур : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 
11–13 квітня 2018 р. Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2018. С. 627–628.  

 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОТЕХНІКИ  В 
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Бєдіна С. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
У сучасному світі людство перенасичене інформацією, і 

перед ним стоїть задача вміти її обробляти. Сьогодні для цього 
існують різні технології, серед яких можна виокремити 
мнемотехніку. Мнемотехніка – це технологія, яка сприяє 
засвоєнню нової інформації шляхом свідомого створення 
асоціативних зв’язків за допомогою спеціальних методів і 
прийомів [1, с. 10]. Актуальність освітньої мнемотехніки полягає в 
тому, що вона економить час, сприяє розвитку пам’яті й швидкому 
запам’ятовуванню, з її допомогою удосконалюється сприйняття, 
розвиваються основні психічні процеси, розвивається зв’язне 
мовлення, відбувається розвиток творчого пізнання. Адже, коли 
діти витрачають менше часу й швидше запам’ятовують 
інформацію, їх знання міцнішають. Дана технологія є ефективною 
і цікавою для дітей. Використання мнемотехніки в навчанні, 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/typovi-programu-2-11/20180420-tipova-osvitnya-programa-2-4-nmo-407.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/typovi-programu-2-11/20180420-tipova-osvitnya-programa-2-4-nmo-407.docx
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зокрема інклюзивному, є актуальним, бо допомагає кожній дитині 
легко здобувати знання та застосовувати їх у подальшому житті 

Мнемотехніка відома з давніх часів і нараховує мінімум дві 
тисячі років свого існування. Вважається, що термін «мнемоніка» 
введено Піфагором Самоським у VI ст. до н.е. Першу працю з 
мнемоніки приписують Цицерону. Мнемотехніку вивчав, 
розробляв і викладав Джордано Бруно. Нею цікавився Арістотель 
і навчав мистецьким здібностям свого учня Олександра 
Македонського. Феноменальною пам’яттю, заснованою на 
мнемотехніці, володіли Юлій Цезар, Наполеон Бонапарт  
[2, с. 151]. 

У добу Середньовіччя мнемотехніка була відома не всім, її 
оберігали, як таємницю. І саме в період XVIII–XIX ст. мнемотехніка 
отримала наукове обґрунтування, вона перестала бути таємною 
наукою і стала доступною для всіх. Її активно поширювали Еме 
Парі, Герман Коте, Йосип Беєм, Карл Отто, Ревентлов та багато 
інших науковців. З роками мнемотехніка знаходила прихильників, 
які розширювали методи й прийоми.  

Основними методами мнемотехніки є: метод зв’язування, 
перетворення, порядкова система, підсилення та метод 
збереження. Прийоми мнемотехніки допомагають вибрати 
порядок та спосіб дій, які сприяють засвоєнню нової інформації. 
Зокрема, прийом «Аналогія» є одним з основних прийомів для 
початкової обробки інформації, що допомагає учням сформувати 
відповідні навички ефективного навчання.  «Математик – це той, 
хто вміє знаходити аналогії між твердженнями, найкращий 
математик – той, хто встановлює аналогії доказів, сильніший 
математик – той, хто помічає аналогії теорій; але можна уявити 
собі й такого, хто між аналогіями бачить аналогії», – писав 
видатний польський математик Стефан Банах [1, с. 36]. 
Мнемотехнічні прийоми допомагають зробити навчальний процес 
швидким і ефективним, зрозумілим та цікавим. 

Розглядаючи проблеми формування основ мнемотехніки в 
сучасній початковій школі, необхідно ознайомитися з основними 
мнемотехнічними правилами, рекомендаціями, а саме: бути 
уважним під час запам’ятовування, не відволікатись; все, що 
потрібно запам’ятати, необхідно уявити у вигляді малюнків або 
образів. Дотримання цих рекомендацій дасть учням можливість 
підвищити рівень засвоєння матеріалу. 

Отже, мнемотехніка є важливою технологією завдяки:  

− легкому і зрозумілому засвоєнню нової інформації та 
збереженню її в нашій пам’яті; 

− швидкому осмисленню складних тем; 
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− мотиваційним, цікавим та продуктивним процесам 
навчання. 

Література 
1. Чепурний Г. А. Освітня мнемотехніка : навчально-методичний 
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2. Тизьо А. Проблеми формування основ мнемотехніки у сучасній 

початковій школі. Магістр. 2015. Вип. 23. С. 151–156. 
3. Чепурний Г. А. Мнемотехніка : технологія ефективного засвоєння 

інформації в умовах сучасної освіти : навчально-методичний посібник, 2-ге вид. зі 
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ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОТАБЛИЦЬ У ПОЧАТКОВОМУ 
КУРСІ МАТЕМАТИКИ 

Бєлік Н. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Ляшова Н. М.  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Мнемотехніка – (від грец. mnemonikon – мистецтво 
запам’ятовування) це система методів і прийомів, що забезпечує 
ефективне запам’ятовування, збереження та збільшення об’єму 
пам’яті шляхом утворення додаткових асоціацій [2]. У даній статті 
ми акцентуємо увагу на тісний зв’язок мнемосприйняття та 
інтересу до уроків математики, бо внутрішні резерви 
мнемотехніки унікальні, багаті, різноманітні, їх втілено у зміні 
діяльності, яскравих асоціацій, колоритної образності, 
доступності та простоті. Мнемотехнічні прийоми не залишають 
учнів на уроках математики байдужими. 

Важливий вклад у дослідження розглядуваної проблеми 
свого часу було зроблено О. Артамоновою, О. Брагіною, 
Т. Зотовою, Т. Осиніною, Ю. Палійчук, Л. Черемошкіною та ін., які 
розглядали функціональні та операційні основи мнемотехніки. Із 
сучасними методами мнемотехніки можна ознайомитися у 
навчально-методичному посібнику Г. Чепурного «Мнемотехніка: 
технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної 
освіти». У посібнику автор розкриває теоретико-методологічні 
основи застосування методів мнемотехніки в сучасній освіті, 
описує сферу застосування та історію розвитку цієї технології. 
Значну увагу приділено поясненню методів та прийомів 
мнемотехніки, наведено приклади застосування мнемотехнічних 
методик для засвоєння різноманітної навчальної інформації в 
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах [3].  
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Особливістю молодих школярів є те, що рівень мнемічних 
дій відбувається за допомогою різноманітних мнемічних прийомів, 
які доступні даному рівню відображення дійсності: перекодування, 
групування, асоціації, структурування, систематизація, аналогія, 
схематизація тощо. Мнемотаблиця – це схема, в якій закладена 
певна інформація. На кожне слово, або словосполучення 
придумується певне зображення, тобто весь текст моделюється 
схематично. Дивлячись на ці схеми учень легко запам’ятовує 
потрібну інформацію. Структурною одиницею мнемотаблиці – є 
мнемоквадрат. Це окремий схематичний нескладний малюнок із 
певною інформацією. Кожне зображення позначає слово, або 
математичний об’єкт, або нескладне твердження. 

Використання мнемотаблиць на уроках математики 
відбувається поступово. Ми виокремили три етапи. На першому 
етапі демонструємо готові мнемотаблиці (схеми) та пояснюємо 
умови їх використання. На другому етапі даємо зразок опису за 
такими таблицями до певної теми. На третьому етапі учні 
самостійно вправляються з такими таблицями під час 
опрацювання певного математичного матеріалу та самі їх 
складають. 

Наприклад, на уроках математики у дочисловий період під 
час уточнення просторового уявлення дітей пропонуємо 
використовувати таблиці, за допомогою яких уточнюється знання 
учнів про форму, колір, розмір, а також уявлення про геометричні 
фігури (площинні і об’ємні). При цьому використовується 
порівняння, кодування і декодування інформації, уведення в 
активний словник учнів математичної термінології та її 
запам’ятовування. 

Спочатку розглядаємо таблицю та розбираємо, що в ній 
зображено. Далі перекодовуємо інформацію: які предмети схожі 
на представлені геометричні фігури. Далі учні складають 
відповідність між геометричними фігурами та предметами і 
наводять свої приклади. 
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Опрацювання за даною таблицею відбувається дещо по 
іншому. Із запропонованих геометричних фігур треба скласти 
певну фігуру. 

 

 
 
Під час вивчення теми «Нумерація чисел у межах 10. Число 

і цифра 7» можна запропонувати таке завдання: «Згадайте, де 
воно вам зустрічалося?», «Які асоціації число сім викликає?» Далі 
працюємо за схемою [4].  

 
При вивченні теми «Додавання і віднімання чисел в межах 

10» пропонуємо підібрати до кожного схематичного рисунка 
відповідний вираз і знайди його значення: 

 

 
7 + 2; 9 – 7; 10 – 2; 5 – 4; 5 + 4; 7 – 3; 10 – 3; 1 + 4; 6 – 1; 8 + 1;  
3 + 3 [1].  
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Тож молодший шкільний вік – сензитивний період для 
розвитку уміння вчитися, для оволодіння різновидами прийомів 
засвоєння математичних знань. Важливо саме в цей період 
розвивати мнемічні здібності учнів збагачуючи їх різноманітними 
способами обробки, осмислення та запам’ятовування 
математичного матеріалу. 
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Біленец А. В. 
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м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства 
справедливо вважають етапом інформатизації. Характерною 
особливістю цього періоду є той факт, що домінуючим видом 
діяльності у сфері суспільного виробництва, що підвищує його 
ефективність та наукоємність, є збір, виробництво, обробка, 
зберігання, передача та використання інформації на основі 
сучасних інформаційних технологій. 

Нині чітко простежується тенденція запровадження 
предмету інформатики в молодших класах загальноосвітніх 
навчальних закладів. Хоча насторожує те, що часто рішення про 
введення цього предмета в шкільну програму початкової школи 
обумовлено лише наявністю навчального комп’ютерного класу. 
Мета курсу інформатики при такому підході – навчити дітей 
працювати на комп’ютері, використовуючи його як тренажер або 
демонстратор. Однак інформатика – це наука про те, як 
отримувати, накопичувати, обробляти, передавати та 
представляти інформацію і це не обмежується оволодінням 
комп’ютерними навичками в режимі користувача [3, c. 10]. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/01/28/mnemokvadrat-mnemodorozhka-i-mnemotablitsa-metodika
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/01/28/mnemokvadrat-mnemodorozhka-i-mnemotablitsa-metodika
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Такий предмет слід вивчати якомога швидше, оскільки 
стиль і образ мислення старшокласників вже сформований і 
важко змінюється. У зв’язку з цим існує багато прибічників 
вивчення інформатики в початковій школі. Мета курсу – навчити 
дитину працювати з інформацією, а насамперед – розвивати 
алгоритмічне, логічне та критичне мислення. 

Нині розроблено та видано велику кількість підручників з 
інформатики для старшокласників, як «Алгоритміка» (А. Дзвінкий 
та ін.), «Інформатика в молодшому класі Машина Поста» 
(І. Мілове, В. Духлянова), «Роботланлія» (Я. Первін та ін.), 
«Інформатика для малюків» (В. Дубінін) та ін. Більшість із цих 
авторів дотримуються думки, що навчання розвитку навичок 
алгоритмічного та критичного мислення буде дуже корисним для 
учнів, незалежно від того, чи комп’ютер використовується чи ні. 
Хоча автори не відмовляються від використання комп’ютерних 
технологій у процесі навчання, а тим більше у викладанні 
інформатики, а трактують комп’ютер і програми не як мету, а як 
засіб навчання [4, c. 34]. 

Раннє вивчення предмета «Інформатика» доцільно вивчати 
і з іншої причини: воно дозволить при засвоєні інших дисциплін 
виробляти звичку своєчасного доступу до комп’ютера 
безпосередньо під час розробки відповідних розділів програми на 
основі наявних звичок та навичок взаємодії з комп’ютером. В 
даний час посилюється тенденція вивчення основ інформатики, 
увага до загальноосвітніх функцій цього предмета, його 
потенційних можливостей для вирішення загальних проблем 
навчання, виховання та розвитку учнів, іншими словами, 
переходу до повноцінного загальноосвітнього предмета. 

Одним із способів підтримувати інтерес до предмета, 
формувати творчі здібності, розвивати пізнавальну активність 
учнів, вміти узагальнювати матеріал, краще розуміти роль 
обчислювальної техніки в житті є гра. Такий метод підвищує 
інтерес до навчальних знань загалом і до тих проблем, які 
моделюються через гру. Така форма навчання дозволяє зняти 
«навчальну втому», яка виникає у більшості учнів у процесі 
вивчення предмета, в тому числі і інформатики, адже незважаючи 
на актуальність основної частини навчальних тем учитель 
потребує особливих зусиль для підтримки класу та виявити в 
учнів інтерес до змісту теми [5, c. 68]. 

Ігри, з одного боку, сприяють формуванню уваги, 
спостережливості, розвитку пам’яті, критичного мислення, 
ініціативи. З іншого боку, це вирішує певне дидактичне завдання: 
вивчення нового предмета чи повторення, закріплення 
попереднього матеріалу, розвиток навчальних умінь і навичок. 
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Гра дозволяє організувати поетапну розробку нових способів 
орієнтування учня в життєвих ситуаціях у процесі ігрової 
взаємодії. Це особлива якість, завдяки якій учні – учасники гри 
«практично» вступають у складні стосунки, іноді навіть не дуже 
комфортні, аналізують різноманітну інформацію, шукають 
найкращі, не завжди очевидні рішення. 

Таким чином, гра дозволяє змінити пасивну позицію дитини 
на свідомо активну, стимулює зростання пізнавальної активності 
учнів, надаючи їм можливість отримувати та засвоювати більше 
інформації. Під час взаємодії в грі покращуються відносини між 
учасниками та вчителями, оскільки така форма уроку забезпечує 
неформальне спілкування і дає змогу розкрити особистісні якості, 
кращі сторони характеру. Гра гуманізує стосунки, веде до 
створення нових колективних, індивідуально-групових та 
індивідуальних форм навчальної діяльності [2, c. 89]. 

Під час гри кожен стає і вчителем і учнем у процесі 
взаємного, спільного освоєння нових цінностей. При цьому 
створюється синергетичний ефект, сенс якого полягає в тому, що 
загальний результат, досягнутий спільними зусиллями, виходить 
за межі системи результатів, яких кожен учасник процесу міг би 
досягти шляхом самої дії. Аналіз загальної та спеціальної 
літератури з використання ігрової форми (Н. Анікєєва, В. Букатов, 
Л. Виготський, О. Газман, В. Григор’єв, А. Запорожець, М. Кларін, 
Ф. Фрадкіна та ін.) дозволив виявити найважливіші психолого-
педагогічні можливості у процесі навчання, що може бути широко 
використано при вивченні предмета «Інформатика» в початковій 
школі» [2, c. 90]. 

Учитель відкриває багато можливостей, організовуючи та 
проводячи різноманітні ігри. По-перше, це накопичення нового 
педагогічного досвіду, у тому числі значно відмінного від того, що 
був у професійному арсеналі вчителя. Систематичне 
використання гри розширює коло методичних прийомів, які можна 
використовувати в іншому контексті. 

Щодо використання ігор на уроках інформатики, то можна 
сказати - всі люблять грати. Будь-яка гра лише зовні здається 
безтурботною і легкою. Насправді, це вимагає від гравця 
максимуму своєї енергії, розуму та витривалості, а від вчителя – 
багато тренувань. 

Але гра не є самоціллю. Гра може бути використана як 
окремий і самостійний елемент уроку. Її включення в урок має 
бути аргументованим, ненав’язливим і плавним. Дидактичну гру 
можна використовувати для всіх типів уроків, крім того, вчитель 
має необмежений вибір у визначенні теми уроку, на якому буде 
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проходити гра. Пропонуємо один з варіантів ігор, які можна 
використовувати на уроках інформатики в початкових класах: 

Гра «Розтлумач інформацію» 
Учитель показує зображення інформації, поданою різними 

способами, а учні розповідають про її зміст. 

− Варіант відповіді: цей малюнок передає інформацію про 
дике плем’я і їх життя. Інформація передається за допомогою 
фотокартки. 

− Варіант відповіді: на цьому малюнку зображена лічба на 
пальцях. Інформація передається за допомогою пальців руки. 

− Варіант відповіді: цей малюнок передає інформацію про 
суму чисел 2 і 3. Інформація передається за допомогою чисел. 

− Варіант відповіді: на цьому зображені – інформація про 
ім’я та по батькові вчителя інформатики. Інформація передається 
за допомогою літер [1, c. 14]. 

Отже, під час навчання інформатики в початкових класах 
доцільно використовувати різноманітні методичні прийоми, 
особливо з елементами гри. Методика викладання, особистісні 
якості вчителя істотно впливають на розвиток інтересу до 
предмета, тому вчитель у постійному пошуку різноманітних форм 
та ефективних методів навчання, які б активізували розумову 
діяльність учнів. 

Гра є одним із традиційних і визнаних методів навчання та 
виховання. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій 
діяльності тісно переплітаються навчальна, розвивальна та 
виховна функції. Гра як метод навчання організовує, розвиває, 
розширює пізнавальні здібності та виховує особистість. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ І ПОЧАТКОВА ОСВІТА В УКРАЇНІ 
(ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ) 

Білецький О. А. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Крупська Д. І. 

КОЗО «Юр’ївська загальноосвітня школа I–III ступенів  
імені Д.П. Запорожченка» Юр’ївської селищної ради Юр’ївського 

району Дніпропетровської області  
смт Юр’ївка, Юр’ївський район,  

Дніпропетровська область, Україна 
В наш час життя стає різноманітніше і, водночас, складніше. 

Його ритм вимагає від людини не звичних дій, а рухливості, 
гнучкості мислення, швидкої орієнтації, здатності творчо мислити. 
З розвитком нових технологій розбудовується світ. Прогрес 
прийшов і в освіту. 

Основна мета навчання в початковій школі — навчити 
кожну дитину за чотири роки освоювати, перетворювати й 
використовувати в практичній діяльності величезну інформацію.  

У концепції «Нової української школи» зазначається, що 
дітей треба вчити самостійному пошуку інформації, а також її 
обробці з використанням новітніх технологій, раціональному 
використанню свого часу, ефективному співробітництву з 
однокласниками, вчителями, батьками тощо. 

Дистанційне навчання – це взаємодія вчителі й учнів між 
собою на відстані, що відображає всі властиві навчального 
процесу компонента (мети, утримування, методи, організаційні 
форми, кошти навчання) і реалізовані специфічними коштами 
Інтернет-Технологій або іншими інтерактивними коштами. Це 
самостійне навчання коштом, що ведуть, якого є інформаційні 
технології. 

Сучасне дистанційне навчання будується на використанні 
двох основних елементів: 

− середовище передачі інформації; 

− методи, які на пряму залежать від середовища передачі 
інформації. 

У сфері освіти XXI століття перспективним є взаємодія 
вчителя й учнів засобами, що передбачають інтерактивність за 
допомогою інформаційно-комунікаційних мереж [1, с. 37]. 

Використання дистанційних освітніх технологій у 
навчальному процесі дозволяє зробити навчання більш 
продуктивним. Завдяки використанню дистанційних освітніх 
технологій (ДОТ) молодші школярі можуть доповнити й 
перевірити свої знання за темою начального предмету, 
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відправити виконані домашні завдання на перевірку, пройти 
навчальне тестування, обговорити теми, що цікавлять, взяти 
участь у різних мережевих освітніх ініціативах (проєкти, конкурси, 
ігри) під керівництвом педагога.  

Таким чином, молодші школярі завжди включені в освітній 
процес, навіть якщо пропустили урок, а батьки мають можливість 
ознайомитися з досліджуваним матеріалом, взяти участь в 
обговоренні важливих питань, бути в курсі подій, що відбуваються 
в школі. 

Серед основних дистанційних платформ навчання в Україні 
можна відзначити найпоширеніші. 

ЄДИНА ШКОЛА. Інформаційно-комунікаційна система, 
призначена для закладів освіти, учнів та їх батьків, включає 
електронні журнал та щоденник. Є мобільний додаток. 
Рекомендована МОН України. 

НОВІ ЗНАННЯ. Електронні класні щоденники та журнали. 
Зручна система дистанційного навчання. Заклад освіти повинен 
бути приєднаним до системи «КУРС «Школа» 

MOODLE. Навчальна платформа, яка допоможе створити 
ефективне інтернет-навчання у власному середовищі. 
Можливість створювати курси, близько 20 видів діяльностей. 

Zoom. Інструментарій платформи: дошка для записів, 
можливість трансляції презентаційного матеріалу та завдань, чат, 
емодзі «підняти руку» та «поплескати», можна змінювати свій фон 
та записати урок на відео. 

GOOGLE CLASSROOM. Безкоштовний веб-сервіс, 
створений Google для закладів освіти. Є мобільний додаток. 

Переваги використання ДОТ: 

− немає просторових і тимчасових обмежень, воно 
доступно для зацікавлених, що навчаються; 

− ДОТ забезпечують здоров’язберігаюче середовище при 
навчанні в зручний час і в посильному режимі (з урахуванням 
обмеження в часі); 

− альтернативне навчання: воно розширює вибір форм і 
методів навчання, крім прийнятих у класній системі навчання; 

− додаткова освіта поглиблює й розширює знання при 
підготовці до виступу або до участі в олімпіадах [4, с. 5]. 

Але існують і очевидні мінуси: 

− Відсутність очного спілкування між тими, хто навчається 
й викладачем. Тобто всі моменти, пов’язані з індивідуальним 
підходом і вихованням, виключаються. А коли поруч немає 
людини, яка могла б емоційно збагатити знання, це значний мінус. 
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− Необхідність наявності цілого ряду індивідуально-
психологічних умов. Для дистанційного навчання необхідна 
тверда самодисципліна, а його результат залежить від 
самостійності й свідомості учня. 

− Необхідність постійного доступу до джерел інформації. 
Потрібна гарна технічна оснащеність: комп’ютер і вихід в Інтернет. 

− Як правило, що навчаються відчувають недолік 
практичних занять. 

− Відсутній постійний контроль над, що навчаються, який 
є потужним спонукальним стимулом. 

− У дистанційній освіті основа навчання тільки письмова. 
Для деяких відсутність можливості викласти свої знання також і в 
словесній формі може перетворитися в наріжний камінь. 

− Перехід на дистанційне навчання – це новий формат 
викладання. Для педагогів необхідно проводити курси цифрової 
грамотності. При розробці дистанційних занять з предметів 
основне навантаження лягає на педагога. Дистанційне навчання 
вимагає від учителів інших способів подачі матеріалу й методик 
для залучення дітей, у той же час він повинен ураховувати всі 
особливості дітей, що навчаються, пробувати щось нове, 
напрацьовувати досвід і інтегрувати його в шкільні уроки. 
Основним завданням педагога при організації навчання учнів 
початкової школи із застосуванням дистанційних технологій стає 
розробка навчальних курсів [3, с. 157]. 

− Педагоги в дистанційній роботі стикаються з різними 
труднощами психологічного характеру: у визначенні 
індивідуальних особливостей учнів, в організації діяльності учнів, 
із проблемою підвищення й підтримки мотивації навчання. 

Дистанційна освіта – річ дуже зручна й корисна. Але 
основну освіту за такий спосіб доцільніше одержувати тільки в 
тому випадку, якщо з якихось причин, що навчаються 
недоступний традиційний варіант навчання. Як приклад, навчання 
під час пандемії COVID-19. 

Використання мережевих дистанційних освітніх технологій 
у навчальному процесі початкової школи дозволяє зробити 
процес навчання більш продуктивним. Під час уроку вчителеві 
важко повністю викласти матеріал по темі, головна причина – 
нестача часу. Але завдяки застосуванню дистанційних технологій, 
молодші школярі можуть доповнити й перевірити свої  
знання [2, с. 201–203]. 

Таким чином, молодші школярі завжди включені в освітній 
процес, навіть якщо пропустили урок. Мережева підтримка 
виконання домашніх завдань є ефективною формою роботи з 
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метою ліквідації пробілів у навичках і вміннях молодших школярів, 
або поглибленні їх знань з досліджуваних навчальних тем.  

Підтримка домашньої роботи, побудована на використанні 
дистанційних освітніх технологій дозволяє розв’язати проблеми 
забезпечення якісної освіти у випадках недоступності або 
обмеженої доступності очного навчання, бажанні учня повторно 
розібрати пройдений на уроці матеріал у домашніх умовах, 
виконати самоконтроль знань, розширити свої знання за темами, 
що цікавлять. 

Дистанційна освіта – форма роботи дуже зручна й корисна. 
Має ряд переваг з порівняно з іншими формами навчання. Але, 
не треба забувати, що дистанційне навчання, а тим більш освіта, 
не може повноцінно замінити звичайну очну школу. 

Підводячи підсумок, хочеться відзначити, що об’єднання 
дистанційного й традиційного очного навчання усе більш 
перспективно. У результаті включення школярів в освітній процес 
із використанням дистанційних освітніх технологій у них 
формуються навички роботи з інформаційними технологіями й 
передумови для розвитку практичних навичок роботи і навчання 
у подальшому житті. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ВЧИТЕЛЯ 
ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

Бондаренко В. І. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Нові реалії сьогодення, в умовах карантину, дистанційного 

навчання, вимагають від сучасного вчителя врахування стрімкого 
зростання об’єму інформації, соціально-економічних тенденцій 
розвитку країни і світу в цілому, а також тих змін, що відбуваються 
на ринку праці, та вимог до сучасного фахівця. Майбутні вчителі 
мають усвідомити з першого року навчання у ЗВО, що їхні 
професійні успіхи, кар’єрне зростання, особистісна 
самореалізація залежать від їхніх власних зусиль та професійної 
компетентності. 
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Позитивний професійний імідж стає необхідною складовою 
конкурентоздатності фахівця. Наразі в педагогічній науці 
з’являється все більше робіт з питань, пов’язаних з формуванням 
іміджу, оскільки в педагогічному розумінні поняття імідж тісно 
переплітається з проблемами виховання, навчання, формування 
гармонійно розвиненої особистості, а також особистісного та 
професійного самовдосконалення в умовах дистанційної освіти.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
яким присвячується означені тези. Проблеми формування 
професійного іміджу педагогів досить широко висвітлені у 
наукових працях зарубіжних та вітчизняних вчених. Втім, питання 
формування професійного іміджу вчителів трудового навчання та 
технологій в умовах дистанційної освіти залишилися поза увагою 
ґрунтовних педагогічних досліджень, у тому числі педагогічні 
засоби його формування. 

Реалії сьогодення в умовах дистанційного навчання 
вимагають від педагогів активно реалізувати можливості 
інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний 
процес, створювати дидактичне забезпечення в електронній 
формі. При дистанційному навчанні втрачається безпосередній 
контакт між викладачем та студентом. При тривалому 
дистанційному навчанні студент перестає правильно 
формулювати свої думки, висловлюватись та проводити 
дискусійне обговорення, особливо це стосується підготовки 
фахівців педагогічних спеціальностей. Зауважимо, що оскільки до 
складу професійного іміджу майбутнього вчителя технологій 
входять компоненти, які легко змінити (зовнішність) і такі, над 
якими потрібно працювати тривалий час (професійні та 
особистісні якості [4]), а також такі, що досить складно піддаються 
контролю та виправленню (педагогічна майстерність), 
комунікативна культура, як одна із головніших складових освітньо 
професійної програми підготовки майбутніх вчителів повністю 
втрачається при дистанційному навчанні [3]. 

Цілісна педагогічна технологія формування професійного 
іміджу майбутнього вчителя технологій складається з декількох 
взаємопов’язаних етапів: інформаційний етап, що полягає в 
ознайомленні студентів з основами іміджелогії та іміджмейкінгу; 
автогностичний етап, протягом якого студенти пізнають власний 
внутрішній світ, вивчають власні психологічні характеристики, 
здійснюють самооцінку власного іміджу; стратегічний етап, 
упродовж якого студенти розробляють для себе ідеальний 
професійний імідж та планують шляхи його досягнення; 
діяльнісний етап, протягом якого відбувається робота з 
формування професійного іміджу майбутніх учителів у цілісному 
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педагогічному процесі ЗВО; випробувальний етап, де результати 
роботи зі створення професійного іміджу перевіряються протягом 
педагогічної практики студентів; рефлексивний етап, упродовж 
якого студенти аналізують відповідність створеного іміджу 
ідеальному, здійснюють аналіз своїх досягнень або невдач у 
досягненні стратегічних цілей [1, с. 224]. 

Найбільш ефективними раціональними методами мотивації 
активності майбутніх учителів технологій у самоформуванні 
професійного іміджу в умовах дистанційної освіти, на нашу думку, 
є такі: 

− яскравої демонстрації викладачами зразків і результатів 
активності учителів у досягненні статусу носіїв професійного 
іміджу; 

− орієнтації студентів на обов’язкову мотивацію шляхів 
розв’язання проблемних професійно-педагогічних задач і 
ситуацій іміджевого змісту; 

− практичного відпрацювання студентами змодельованих 
ситуацій входження у нову соціальну роль – «володар 
позитивного професійного іміджу»; 

− співставлення майбутніми фахівцями іміджевих 
характеристик педагогів (героїв художніх творів, кіногероїв, 
кращих учителів-практиків) і власних відповідних характеристик 
як майбутніх учителів технологій; 

− забезпечення адресної педагогічної підтримки пошуку 
студентами особистісного сенсу самоформування конкретних 
складників професійного іміджу; 

− емоційно-почуттєвого забарвлення цінностей змісту 
професійного іміджу вчителя технологій художньо-графічними 
засобами. 

Чільне місце в структурі методів забезпечення активності 
майбутніх педагогів у самоформуванні позитивного професійного 
іміджу належить проєктувальним: 

− занурення студентів у розробку іміджевих портретів 
кращих учителів технологій України; 

− орієнтація майбутніх фахівців на розробку цільових 
проєктів своєї діяльності як педагогів-майстрів, носіїв позитивного 
іміджу; 

− вправляння студентів у створені розрахованих на 
близьку і далеку перспективи програм самоформування 
професійного іміджу (аспект професійно-педагогічного 
зростання); 
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− вправляння майбутніх учителів технологій у складанні 
особистих планів реалізації іміджевих цільових програм 
професійно-педагогічного розвитку; 

− педагогічне консультування в питаннях створення 
студентами власних методів, прийомів і засобів виконання планів 
самоформування певних складників професійного іміджу; 

− педагогічного проєктування шляхів і способів організації 
й стимулювання руху майбутніх учителів технологій по особистим 
траєкторіям досягнення вершин професійного іміджу. 

Основними складниками групи методів стимулювання 
активності майбутніх учителів технологій у самоформуванні 
професійного іміджу є: 

− організаційно-діяльнісні й рольові ігри іміджевої 
тематики; 

− метод спонукання до самопізнання власних 
внутрішнього й зовнішнього образів «Я» як підсистем 
професійного іміджу; 

− дискусії з питань теорії й технології формування 
професійного іміджу учителя технологій; 

− метод створення моральних професійно-педагогічних 
ситуацій; 

− педагогічні вимоги до організації студентами процесів 
само формування професійного іміджу; 

− заохочення ініціативи й творчої активності студентів як 
суб’єктів само формування складників професійного іміджу [2]. 

Подальші розвідки можуть лежати у сфері розробки 
педагогічних технологій формування професійного іміджу 
фахівців різних галузей в умовах дистанційної освіти. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ В 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Борисенко М. В. 
Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Технологічний прогрес натхненно спонукає до 

популяризації професій у сфері IT. Усі вони будуть пов’язані з 
високотехнологічним виробництвом на стику з природничими 
науками та креативними індустріями (creative industries). Постає 
питання – як підготувати таких фахівців? Навчання – це не лише 
обмін здобутими знаннями, це можливість підкорити неосяжність 
власної свідомості та реконструювати безглузді вади сучасності.  

У зв’язку із тим у багатьох розвинутих країнах світу все 
більшого визнання набуває STEM-освіта, як перетин природничих 
наук (Science), технології (Technology), технічної творчості, 
інженерії (Engeneering) та математики (Mathematics). У докладі 
ЮНЕСКО наголошується: «STEM – це навчальна програма, що 
ґрунтується на ідеї освіти дітей у чотирьох дисциплінах (наука, 
технологія, інжиніринг та математика) як прикладних, так і 
пов’язаних між собою».  

Однією з провідних місій національної освіти є перехід до 
STEM-освіти, що сприяє підвищенню якості підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів, готових до креативної 
діяльності у нових соціокультурних умовах, здатних приймати 
оригінальні та адекватні до ситуації рішення, бачити перспективи 
та планувати стратегії й тактики розвитку ефективної 
міжособистісної взаємодії [1]. Отже, метою статті є дослідження 
проблеми активізації застосування STEM-технологій в 
навчальному процесі.  

Освіта в галузі STEM є основою підготовки робітників в 
області високих технологій. Тому багато країн, такі як: Австралія, 
Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, США проводять державні 
програми в галузі STEM-освіти. Значних економічних успіхів 
здобув Сінгапур. Зосередженістю на науці, технології, інженерії, 
математиці (STEM) та стимулюванням креативних якостей 
молоді, Сінгапур передбачив багато ключових сучасних стратегій 
в галузі освіти. Одна з них – впровадження молодих, талановитих 
людей у різні державні структури, відповідальні за економічну 
політику.  

У Франції, Японії, Південній Африці навчальні заклади та 
різні професійні організації займаються розробкою 
неформальних програм STEM-освіти (наприклад: літні табори, 
позашкільні заходи, конкурси тощо), які привертають увагу молоді 
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до STEM-професій і надають можливість навчання за різними 
творчими та інтелектуальними напрямами. 

Ключові компетентності Нової української школи сприяють 
розповсюдженню STEM-освіти у професійних навчальних 
закладах, будуючи  фундамент для успішної самореалізації 
особистості як фахівця, так і громадянина. Головна мета цієї 
роботи – реалізація державної політики з урахуванням нових 
вимог Закону України «Про освіту» задля посилення розвитку 
науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності 
на всіх освітніх рівнях та створення науково-методичної бази для 
підвищення творчого потенціалу молоді й професійної 
компетентності науково-педагогічних працівників.  

Упровадження STEM-освіти трансформує економіку нашої 
країни, зробить її більш інноваційною та конкурентоспроможною. 
Адже за деякими даними залучення: тільки 1% населення до 
STEM-професій підвищує ВВП країни на $50 млрд. А потреби у 
STEM-фахівцях зростають у 2 рази швидше, ніж в інших 
професіях, тому що STEM удосконалює здібності дослідницької, 
аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення. 
Теоретичним підґрунтям розв’язання проблеми активізації 
застосування STEM-технологій у навчальному процесі є праці 
українських та закордонних вчених із питань психології та 
педагогіки творчості (Б. Ананьєв, Дж. Гілфорд, Л. Коган, 
О. Леонтьєв, А. Макаренко, Я. Пономарьов, С. Рубінштейн, 
С. Сисоєва та ін.). Сучасні дослідники велику увагу звертають на 
таке поняття, як «творчий потенціал студента». І. Мартинюк 
визначає творчий потенціал як сукупність можливостей реалізації 
нових напрямів діяльності суб’єкта творчості [2].  

Зазначимо, що творчий потенціал складається із системи 
загальнокультурних і професійних знань, світогляду, на 
вогняному тлі яких будується й регулюється його діяльність, 
розвивається здатність до відчуття нового, розвитку творчого 
мислення, його гнучкості, критичності та оригінальності, здатності 
швидко змінювати свою діяльність відповідно до нових умов. Для 
активізації творчого потенціалу особливої уваги заслуговує теорія 
рішення дослідницьких задач (ТРВЗ), основоположником якої є 
винахідник, письменник-фантаст – Г. Альтшуллер [3]. «Вчися 
мислити сміливо!» – основна ідея ТРВЗ, яка ґрунтується за 
допомогою наступних компонентів:  

1. Розв’язування відкритих задач. У житті, часто, все не так 
однозначно: доводиться стикатися з інформацією, яка може 
зовсім не знадобитися для вирішення задач, варіантів 
знаходження невідомого може бути декілька і потрібно обрати 
найбільш оптимальний.  
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2. Формування творчої уяви. Сьогодні, відповідно ТРВЗ 
можна стверджувати, що винахідником може стати будь-яка 
людина, починаючи від програміста і закінчуючи 
домогосподаркою. ТРВЗ пропонує конкретні прийоми, що 
допомагають розвивати творче, креативне мислення.  

3. Розвиток асоціативного та системного мислення. Саме 
асоціації допомагають робити відкриття. Для розвитку 
асоціативного мислення потрібно звільнитися від стереотипів, 
розширювати сферу асоціацій. Урахування нових вимог Закону 
України «Про освіту» та ключових компетентностей Нової 
української школи, узагальнення результатів наукових 
досліджень і напрацювання педагогів-практиків дало змогу 
визначити деякі особливості застосування STEM-технологій у 
навчальному процесі:  

Запровадження STEM-навчання має відбуватися [4]: у 
межах чинного законодавства; на засадах особистісно 
зорієнтованого, діяльнісного і компетентісного підходів; без 
очікувань повного переходу до другого покоління Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти й нових 
навчальних програм; за розумінням напрямів освітніх реформ; 
задля більш якісного та сучасного навчання студентів; поступово.  

− STEM-освіта стає зоною посиленого фінансування: 
зростає число різноманітних некомерційних організацій, що 
надають навчальним закладам гранти для реалізації 
технологічно-орієнтованих проєктів. 

− STEM-освіта має бути неперервною: розпочинатися у 
дошкільному віці й тривати протягом життя. Раннє залучення 
дитини до STEM-освіти сприяє розвитку її креативного мислення 
та формуванню дослідницької компетентності, поліпшує 
соціалізацію особистості, оскільки розвиває комунікативні 
компетентності під час роботи в команді.  

− Потрібно допомогти студентам зорієнтуватися в 
лабіринті усвідомлення шаленості впливу STEM на майбутню 
професійну діяльність. STEM- освіта є «містком» між навчанням 
студентів та їх кар’єрою. Це найширший вибір можливостей 
професійного розвитку. Тому особливої уваги набуває 
впровадження у навчально-виховний процес STEM-дисциплін. 

− STEM-освіта сприяє створенню середовища, 
сприятливого для навчання та дозволяє залучити студентів до 
процесу навчання, спонукає їх бути більш активними. 

Отже, головним завдань сучасної освіти є впровадження 
STEM-освіти та створення педагогічних умов для розвитку 
творчого потенціалу особистості, самостійного критичного 
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мислення, ціннісних орієнтацій та формування спектра життєвих 
компетентностей, адекватних новим життєвим реаліям. 
Подальшого дослідження набувають питання активізації 
застосування STEM-технологій в навчальному процесі засобами 
ІКТ.  
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БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НУШ 
Борисова С. Й. 

Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 
Слов’янської міської ради 

м. Слов’янська, Донецька область, Україна 
Метою сучасної освіти є всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, 
інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 
цінностей і необхідних для успішної самореалізації 
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні 
до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності 
на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі 
інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 
українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля 
забезпечення сталого розвитку України та її європейського 
вибору [4].  

Отже, провідні тенденції освіти у світі пов’язані з ідеєю 
створення безпечних умов для розвитку особистості, здатної до 
самореалізації. Тому проблема створення безпечного освітнього 
середовища в закладах загальної середньої освіти України 
останнім часом набула великої актуальності, оскільки пов’язана із 
реформуванням національної освітньої системи на гуманістичних 
засадах в нових соціально-економічних, соціальнокультурних і 
політичних умовах. 

Освітнє середовище у науковій літературі розглядають як 
підсистему соціокультурного середовища, як сукупність факторів, 
обставин, ситуацій, які склались історично, і як цілісність 
спеціально організованих умов розвитку особистості учня 
(О. Газман, Є. Клімов, Г. Ковальов, К. Лєвін, В. Панов, 

https://www.pedrada.com.ua/article/1401-shcho-take-stem-osvta-u-navchalnomu-zaklad
https://www.pedrada.com.ua/article/1401-shcho-take-stem-osvta-u-navchalnomu-zaklad
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К. Роджерс, В. Рубцов, В. Слободчиков, С. Тарасов, В. Ясвін і ін.). 
Так, Г. Ковальов виділяє наступні структурні компоненти 
освітнього середовища: фізичне оточення; людський фактор; 
програма навчання [1, с. 124]. 

Сучасне освітнє середовище має бути насамперед 
безпечним місцем, де відбувається більшість навчальних видів 
діяльності, забезпечується можливість дитини робити власний 
вибір. Місце, де учні не тільки отримують знання, а й розвивають 
нові та вдосконалюють наявні практичні навички. Воно 
створюється для дитини й заради дитини, має відображати 
філософію Концепції Нової української школи. У такому 
середовищі діти відчувають себе захищеними, проявляють себе, 
розвиваються, спілкуються, взаємодіють. У правильно 
створеному освітньому середовищі повинен бути баланс між 
навчальними видами діяльності, ініційованими, учителем і 
особисто видами дитячої діяльності [3]. 

Зазначимо, що формула Нової української школи 
складається з дев’яти ключових компонентів, одним з яких є 
сучасне освітнє середовище, яке має забезпечувати необхідні 
умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян та  
батьків [5].  

У сучасних швидкозмінних умовах освітнє середовище 
закладу загальної середньої освіти не є ізольованим від зовнішніх 
і внутрішніх факторів, їх впливу, які можуть мати як позитивний 
результат, так і містити загрози, небезпеки та ризики, які можуть 
сприяти деструктивним змінам у ньому. Для протидії таким 
змінам, необхідно, щоб освітнє середовище закладу освіти було 
захищеним, а особливо безпечним. 

Відсутність єдиного визначення поняття «безпека 
освітнього середовища» зумовлена існуванням різних підходів до 
розуміння його сутності. Йдеться і про фізичний, і про 
психологічний, і про екологічний, і про інформаційний аспекти 
цього поняття.  

Психологічне безпечне освітнє середовище – ситуації, які 
травмують прямо чи опосередковано впливають на фізичне і 
психічне здоров’я особистості. Зокрема, до таких ситуацій в 
освітньому процесі закладу загальної середньої освіти можна 
віднести: 

− конфлікти у стосунках (вчитель – учень, учень – учень, 
учень – батьки тощо);  

− проблема адаптації в освітньому середовищі; 

− атмосфера конкуренції між однолітками; 

− надмірна вимогливість педагогів тощо.  
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Стосовно екологічного аспекту безпеки освітнього 
середовища, зауважимо, що під екологічно безпечним освітнім 
середовищем ми розуміємо систему психолого-педагогічних 
умов, впливів і можливостей, які забезпечують захищеність 
особистості від негативного впливу екологічних факторів, що 
визначають оптимальність взаємодії зі світом природи [6].  

Інформаційна частина безпеки освітнього середовища, 
здійснюється, через застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій в освіті та робить масовий, глобальний вплив на 
особистість [2]. Серед негативного впливу інформації на сучасне 
освітнє середовище виокремлюють: відсутність належних 
механізмів контролю якості інформації, доступної через сучасні 
телекомунікаційні технології, що породжує проникнення в освітній 
простір великого обсягу недостовірної інформації; 
неконтрольоване проникнення інформації сумнівного, 
агресивного змісту, яка може сприяти виникненню насильства, 
булінгу, кібербулінгу тощо.  

Отже, безпечне освітнє середовище – це стан освітнього 
середовища, в якому: наявні безпечні умови навчання та праці, 
комфортна міжособистісна взаємодія, що сприяє емоційному 
благополуччю учнів, педагогів і батьків, відсутні будь-які прояви 
насильства та є достатні ресурси для їх запобігання, а також 
дотримано прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та 
соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу. 

Заходи, які слід проводити для створення безпечного 
освітнього середовища у НУШ: 

Безпечний простір: 

− Забезпечити вільний доступ до навчального закладу для 
усіх учасників освітнього процесу без дискримінації через фізичні 
можливості. 

− Забезпечити виклик чергового адміністратора у 
вестибюль школи за допомогою кнопки виклику для вирішення 
актуальних проблем учасників освітнього процесу без 
дискримінації через фізичні можливості. 

− Організувати роботу «Скриньки довіри». 

− Організувати постійне спостереження за поведінкою 
учнів під час перерв. 

− Забезпечити безпечний доступ до мережі Інтернет 
(пароль, контроль). 

Безпечне психологічно-емоційне середовище. З метою 
виявлення основних чинників, що негативно впливають на 
психологічний комфорт та безпеку у закладі: 
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− Постійно аналізувати звернення, що надходять до 
керівника закладу та практичного психолога щодо проявів булінг. 

− Провести дослідження серед учнів школи за анкетою 
«Стоп булінг». 

− Поновити інформаційний куточок з методичною 
літературою, інформацією про телефон довіри, даними про 
адреси психологічних центрів допомоги, інших фахівців для 
педагогів. 

− Організувати різні інформаційно-просвітницьких заходи 
(флешмоб «Зупинимо боулінг разом!»; години відвертого 
спілкування «Протидія булінгу. Відповідальність», «Уроки з 
поліцейським» та ін. 

− Класним керівникам передбачити в планах виховної 
роботи проведення заходів, спрямованих на попередження 
проявів булінг в учнівському середовищі. 

− Проводити заходи, які будуть спрямовані на 
формування навичок та умінь у сфері спілкування та 
особистісного розвитку: «Я – моє здоров’я – моє життя», 
«Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», «Цифрова та 
медіа грамотність», «Людина та її здоров’я», «Основи Інтернету 
речей» та ін. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

Бугайова О. І. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Хижняк І. А. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Комунікативна здатність належить до ключових 
компетентностей людини незалежно від її особистісних, 
професійних, національних, ментальних та інших характеристик, 
оскільки становить основу розуміння та продукування вербальної 
інформації, а, отже, є найважливішим засобом спілкування, 
навчання, саморозвитку, успішної самореалізації в суспільстві 
тощо. Мовленнєва діяльність людини розпочинається від віку 
немовляти, однак цілеспрямоване формування комунікативної 
компетентності відбувається в перші роки навчання в школі і є 
провідною метою початкового курсу рідної мови. У «Державному 
стандарті початкової освіти» її конкретизовано таким чином: 
формування комунікативної, читацької та інших ключових 
компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти 
засобами різних видів мовленнєвої діяльності; здатності 
спілкуватися українською мовою, культурного і національного 
самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному 
житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого 
досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей [2]. 

Відтак саме в початковій школі проблема формування 
комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти 
набуває особливої актуальності. Молодший шкільний вік, як 
зауважують учені, надзвичайно сприятливий для оволодіння 
комунікативними уміннями і навичками, оскільки в дітей цього 
вікового періоду легко формуються мовленнєвий слух та 
артикуляція, вони залюбки засвоюють нові слова і сталі вислови, 
опановують лінгвістичні конструкції, виявляють інтерес і 
чутливість до мовних явищ, прагнуть до спілкування і швидко 
набувають мовленнєвого досвіду [4]. Комунікативну 
компетентність молодшого школяра К. Пономарьова визначає як 
«інтегроване особистісне утворення, яке являє собою єдність 
теоретичної і практичної готовності і здатності учня до здійснення 
комунікації, дозволяє результативно здійснювати її і творчо 
самореалізуватися в ній» [4, с. 10]. Комунікативна компетентність 
молодшого школяра виявляється в здатності спілкуватися з 
людьми різного віку і статусу, розуміти й відтворювати сприйняту 
на слух та прочитану інформацію, змістовно й грамотно 
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висловлювати свої думки в усній і письмовій формах, вільно 
володіти мовою в різних навчальних та життєвих ситуаціях.  

Разом із тим нові умови розвитку освіти в Україні, виражені 
передусім у реформі «Нова українська школа», спонукають до 
пошуку нових шляхів вирішення відвічно актуальної проблеми 
формування комунікативної компетентності молодших школярів 
[1; 3; 5]. Удосконалення і розвиток сучасних цифрових технологій 
та їх широке впровадження, як слушно зауважили В. Биков, 
О. Спірін, О. Пінчук, істотно впливають на характер освіти, 
спричинюючи процеси цифрової трансформації суспільного 
розвитку «настільки фундаментальні й глобальні, що, крім 
позитивного впливу, закономірно несуть з собою серйозні 
проблеми, загрози і ризики в разі недооцінки нових факторів і 
умов. Необхідно враховувати, що темп і швидкість перетворень 
настільки високі, що, якщо не взяти до уваги характер глобальних 
змін, які відбуваються сьогодні, то завтра наздогнати і виправити 
ситуацію, що складеться, буде вкрай важко, навіть  
неможливо» [1, с. 28]. 

Серед умов запобігання такої ситуації дослідники вказують 
зокрема забезпечення закладів загальної середньої освіти 
інформаційно-дидактичними та навчально-методичними 
матеріалами відповідно до чинних навчальних програм щодо 
використання комп’ютеризованого навчального обладнання та 
системне розроблення і широке впровадження педагогічно 
виважених методик використання сучасних електронних засобів 
навчання в освіті, а також зазначають, що впровадження ІКТ з 
метою модернізації системи освіти в Україні потребує ґрунтовного 
науково-методичного супроводу, що обумовлює актуальність 
наукового вивчення питань цифровізації.  

Актуальність окресленої наукової проблеми 
підкреслюється ще й тим, що наразі рівень сформованості 
комунікативної компетентності учнів загальноосвітніх шкіл в 
Україні не є достатнім. Аналізуючи тестування PISA 2018 р., за 
допомогою якого перевірялася сформованість читацької та 
математичної компетентностей українських учнів, С. Литвинова 
зазначила, що їхні результати гірші за середні показники країн 
Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР): 
компетентність українських учнів із читання отримала середній 
бал – 466, а середній показник у країнах OECР – 487 бали; в 
Україні 74% учнів здобули другий рівень читання (із шести), а 
середній показник ОЕСР –77%. Дослідниця дійшла логічного 
висновку, що успіх навчання в базовій школі залежить від якісної 
підготовки учнів початкової школи і одним із напрямів підвищення 
якості початкової освіти можуть стати електронні освітні ресурси 
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з української мови, які слугуватимуть ефективним засобом 
формування комунікативної компетентності здобувачів 
початкової освіти [3, с. 102]. 

Розвиваючи надалі тезу про необхідність системного 
застосування електронних освітніх ресурсів на заняттях з 
української мови та літературного читання, С. Литвинова описала 
три моделі комплектації класів початкової школи 
(http://edugames.rozumniki.ua/catalog/), надаючи, втім, перевагу 
останній із них: Smart Case (кейс вчителя з ЕОР, проєктор, 
мультимедійна дошка, комп’ютер вчителя), Smart Teache (кейс 
вчителя з ЕОР, проєктор, мультимедійна дошка, комп’ютер 
вчителя, віртуальний кабінет учителя, домашні комп’ютери учнів), 
Smart Kids (кейс вчителя з ЕОР, проєктор, мультимедійна дошка, 
комп’ютер учителя, віртуальний кабінет учителя, планшети для 
кожного учня у класі) [3, с. 103]. 

Як видно із вмісту моделей, основою реалізації кожної із них 
є кейс вчителя з ЕОР, вміст якого, вимоги до застосування 
кожного різновиду та ін. у практиці формування комунікативної 
компетентності здобувачів початкової освіти вивчає електронна 
лінгвометодика – «інноваційна галузь методики навчання мови, 
що досліджує теоретичні й практичні аспекти застосування 
електронних засобів у процесі навчання мови й методики її 
викладання, формулює закономірності створення й застосування 
цих засобів у навчальному процесі, узагальнює типові недоліки й 
пропонує шляхи їх запобігання й вирішення» [5, с. 7].  

І. Хижняк класифікувала засоби електронної 
лінгвометодики для початкової школи таким чином: електронні 
підручники (основний навчальний ресурс із мови та читання); 
електронні посібники (допоміжний навчальний ресурс, що може 
набувати вигляду мультимедійної презентації, навчально-мовної 
гри, мовного тренажеру, інтерактивного кросворду та навчально-
мовного посібника), електронні мовні тести (засіб контролю 
комунікативної компетентності учнів) та депозитарії електронних 
мовних ресурсів – інформаційні системи, що забезпечують 
зосередження в одному місці сучасних електронних освітніх 
ресурсів із можливістю надання доступу до них через технічні 
засоби, зокрема в інформаційних мережах [5]. До депозитаріїв 
мовних ресурсів належать бази даних (мовні довідники та 
словники), бази знань (мовні атласи, енциклопедії, бібліотеки), 
гіпермедійні системи (мережеві мовні ресурси) [5]. Учена слушно 
зауважила, що всі види засобів електронної лінгвометодики 
мають системно й комплексно використовуватися під час 
навчання здобувачів початкової освіти мови та формування в них 
комунікативної компетентності. 

http://edugames.rozumniki.ua/catalog/
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Отже, проблема формування комунікативної 
компетентності молодших школярів актуалізувалася в умовах 
цифрової трансформації освітньої системи України, що 
обумовлює потребу системного застосування засобів 
електронної лінгвометодики, які мають складати вміст кейсу 
вчителя з ЕОР на уроках рідної мови та літературного читання в 
початкових класах закладів загальної середньої освіти. 
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ЦИФРОВІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Виноградська В. О. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Бескорса О. С. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Формування іншомовної комунікативної компетентності є 

однією із ключових компетентностей для життя, запорука 
розвитку високоосвіченої особистості. Відповідно до 
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти на кінець 
навчання в початковій школі учні мають оволодіти іншомовною 
комунікативної компетентністю на рівні А1, що вимагає організації 
динамічної взаємодії із залученням цифрових засобів навчання.  

Із початком запровадження карантинних обмежень, 
спричинених поширенням коронавірусної інфекції, Міністерство 
освіти і науки України затвердило низку нормативних документів 
щодо організації дистанційного навчання та використання 
цифрових засобів навчання в закладах загальної середньої 
освіти, зокрема: Лист МОН України «Щодо організації освітнього 
процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину» 
від 23 березня 2020 р., Положення про дистанційну форму 

https://doi.org/10.35387/ucj.1(1)
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здобуття повної загальної середньої освіти від 8 вересня 2020 р., 
Роз’яснення МОН важливих акцентів щодо організації 
дистанційного навчання від 2 листопада 2020 р., Методичні 
рекомендації «Організація дистанційного навчання в школі». 

Цифрові сервіси, що в сучасних умовах широко 
залучаються до вивчення англійської мови в початковій школі, є 
додатковими засобами навчання. Відповідно до наданого Н. 
Басай визначення засобами навчання є матеріали та 
інструменти, що використовуються в освітньому процесі і 
допомагають вчителю ефективно організувати навчання 
іноземної мови, а учням успішно нею оволодіти. До сучасних 
засобів навчання іноземної мови висувають такі вимоги: 
орієнтованість на досягнення мети навчання; реалізація методів 
та прийомів організації навчальної діяльності; відповідність 
сучасним досягненням методики навчання іноземної мови та 
педагогічної науки в цілому [1]. 

Н. Петрик у своєму дослідженні здійснила класифікацію 
цифрових засобів навчання іноземних мов, виділивши три основні 
групи:  

1) цифрові засоби, які використовують лише вчителі 
(методичні посібники, конструктори уроків тощо); 

2) цифрові засоби, призначені для самостійного 
використання учнями (тренажери, словники тощо); 

3) цифрові засоби, що використовуються вчителями та 
учнями (тести, онлайн-ігри, інтерактивні онлайн-додатки тощо). 

Особливий інтерес для нашого дослідження становлять 
цифрові засоби третього типу, оскільки їхнє використання 
дозволяє створити умови для синхронної чи асинхронної 
взаємодії під час офлайн- та онлайн-взаємодії. До того ж, такі 
засоби розробляються вчителями для здійснення контролю 
сформованості іншомовної комунікативної та лінгвістичної 
компетентності та її подальшого вдосконалення, що відповідає 
цілям навчання та дозволяє реалізувати власний методичний 
задум учителя. 

Проаналізувавши Методичні рекомендації для організації 
дистанційного навчання в школі та низку досліджень вітчизняних 
науковців (Л. Петрик, Ю. Руднік та ін.), присвячених різним 
аспектам навчання англійської мови в початковій школі, нами 
схарактеризовано основні критерії відбору цифрових засобів 
навчання англійської мови в початковій школі, зокрема: 
інтерактивність, використання автентичного контенту, 
мультимедійність, мобільність, комунікативність.  

Охарактеризуємо кожен із критеріїв більш детально. 
Інтерактивність цифрових засобів передбачає залучення учнів до 
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виконання фонетичних, лексичних та граматичних вправ у формі 
онлайн-вікторин, ігор, опитувань тощо. Використання 
автентичного контенту надає можливість залучати до змісту 
завдань оригінальний іншомовний контент, що розширює 
реальний словниковий запас учнів. Мультимедійність дозволяє 
додавати до змісту завдань різні медіатексти (фото, відео, аудіо, 
графіка, анімація), що сприяє реалізації принципу візуалізації та 
позитивно позначається на засвоєнні лексико-граматичних 
структур. Мобільність є ознакою цифрових засобів, що забезпечує 
зручність та швидкість їх використання як під час уроку, так і в 
позаурочний час. Комунікативність дає можливість вчителям і 
учням здійснювати усну та писемну взаємодію з використанням 
цифрових засобів [3]. 

Узагальнюючи вищезазначене, підкреслимо, що в ході 
вивчення англійської мови в початковій школі використовуються 
різні цифрові засоби, що відповідають меті навчання та 
залучають найновіші досягнення методики навчання іноземних 
мов. Методичною цінністю цифрових засобів є можливість 
організовувати ігрову діяльність під час вивчення іноземної мови, 
що базується на принципах індивідуалізації та диференціації 
навчання.  

Серед наявних цифрових засобів, методисти надають 
перевагу LearningApps, Kahoot, Quizalize та іншим [2]. 

LearningApps (https://learningapps.org/) є цифровим 
сервісом створення інтерактивних завдань різних типів, що 
можуть використовуватися під час роботи з інтерактивною 
дошкою на уроці, а також у позаурочний час. Сервіс надає 
вчителям доступ до банку готових завдань за усіма шкільними 
предметами. Учителі можуть розробляти й власні завдання.  

Kahoot (https://kahoot.com/) – це цифровий сервіс створення 
інтерактивних вікторин, онлайн-ігор, опитувальників, тестів тощо. 
Учителі можуть використовувати наявний банк завдань або 
самостійно розробляти завдання відповідно до їхнього 
методичного задуму. Опції цього сервісу дозволяють змінювати 
рівень складності завдання, встановлювати ліміт часу на 
виконання кожного завдання, додавати мультимедійний контент. 

Quizalize (https://www.quizalize.com/) є цифровим сервісом 
для розроблення тестових завдань із додаванням 
мультимедійного контенту, що можуть виконуватися учнями на 
уроці або вдома. Інтерфейс цього засобу є інтуїтивним, яскравим. 
Результати виконання завдань генеруються миттєво. 

Отже, використання цифрових засобів навчання англійської 
мови в початковій школі мають нормативне підґрунтя та 
відповідають основним критеріям добору засобів навчання 

https://learningapps.org/
https://kahoot.com/
https://www.quizalize.com/
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іноземної мови в початковій школі. Досягнення в галузі цифрових 
технологію дозволяють створювати сприятливі умови для 
організації навчально-ігрової діяльності, що відповідає концепції 
Нової української школи, та позитивно впливають на формування 
англомовної комунікативної компетентності молодших школярів. 
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МНЕМОТЕХНІКА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО 

ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРИРОДНИЧОГО ЗМІСТУ В 
УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Вікторенко І. Л. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Федь І. Є. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Сучасний період розвитку національної школи 
характеризується глибокими і різнобічними пошуками шляхів 
удосконалення початкової освіти. Пріоритетними напрямами її 
реформування є досягнення якісно нового рівня у вивченні 
базових навчальних предметів, у тому числі інтегрованого курсу 
«Я досліджую світ», який реалізує зміст освітніх галузей 
Стандарту початкової освіти (3-х або 7-ми, відповідно, до типових 
програм О. Саченко і Р. Шияна), провідною серед яких є 
«Природнича». «Природнича» галузь являє собою систему 
інтегрованих знань із різних природничих наук про об’єкти і явища 
живої і неживої природи та взаємозв’язки і залежності між ними і 
на доступному рівні відображає цілісну науково-природничу 
картину світу і місце людини в ній.  

Аналіз та узагальнення наукових джерел та шкільної 
практики дає можливість стверджувати про наявність 
суперечностей між завданнями щодо формування в молодших 
школярів природничих знань, передбачених нормативними 
документами, та недостатнім рівнем їх застосування. Зокрема 
набуває особливої значущості проблема формування 
природничих фактів, уявлень і понять, як елементів знань, що 
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засвоюються молодшими школярами. Як засвідчує досвід 
учителів-практиків, учні часто засвоюють визначення понять без 
розуміння їх сутності, оперують термінами без усвідомлення 
наявних істотних ознак, відчувають труднощі в класифікації і 
систематизації понять.  

Спостереження вчителів за процесом засвоєння 
здобувачами початкової освіти природничого змісту свідчать про 
те, що діти активно працюють на уроках, разом із тим, перевірка 
може не виявити в них необхідного рівня знань. Одна з можливих 
причин полягає в неправильній організації мнемічної діяльності 
молодших школярів. Відомий в Україні педагог, психолог, бізнес-
тренер, засновник і голова оргкомітету Міжнародного фестивалю 
освітніх технологій «Перспектива», керівник Міжнародного центру 
освітніх технологій «Школа ейдотехніки», президент Асоціації 
розвитку творчої особистості «ВАРТО» – Г. Чепурний вказує на 
постійне збільшення обсягу інформації, що з одного боку, сприяє 
інтенсифікації освітнього процесу, а з другого – призводить до 
низки порушень психічного та соматичного здоров’я школярів, 
студентів, а також осіб, які займаються самоосвітою. Тому, одним 
із важливих принципів сучасної освіти Г. Чепурний вбачає в 
оптимізації навчання через застосування новітніх освітніх 
психолого-педагогічних технологій, зокрема, мнемотехніки як 
одного з найефективніших методів засвоєння інформації та 
попередження інформаційного перенасичення [3]. 

Для початку з’ясуємо сутність досліджуваного феномену. 
Мнемоніка (від грец. – мистецтво запам’ятовування), 
(мнемотехніка) – сукупність спеціальних прийомів і способів, що 
полегшують запам’ятовування і збільшують обсяг пам’яті шляхом 
утворення штучних асоціацій (Рис. 1). Заміна абстрактних об’єктів 
і фактів за допомогою понять та уявлень, які мають візуальне, 
аудіальне або кінестетичне представлення об’єднання об’єктів з 
уже наявною інформацією в пам’яті різних типів для спрощення 
запам’ятовування. Мнемонічне запам’ятовування складається з 
чотирьох етапів: кодування образів, запам’ятовування (з’єднання 
двох образів), запам’ятовування послідовності, закріплення в 
пам’яті. Мнемотехніка застосовується для запам’ятовування 
інформації, яку складно запам’ятати [1]. 

Достатньо впевнено, на наш погляд, висловила свою точку 
зору в обґрунтуванні актуальності досліджуваного феномена 
вчителька початкових класів Л. Руденко: «Засвоєння нової 
інформації – це важливий аспект інтелектуальних можливостей 
учнів, що визначає результати їхнього вміння навчатися. Як 
відомо, на початковому етапі процесу навчання основним 
завданням є динамічний розвиток та формування навичок 
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обробки інформації. А коригування процесу навчання в напрямку 
інтеграції з мнемотехнічними методами та прийомами приводить 
до підвищення ролі аспекту навчання, що сприяє успішному 
засвоєнню учнями знань, умінь та навичок. Саме тому вміння 
ефективно засвоювати інформацію є одним з найважливіших 
моментів навчального процесу, а невміння – може викликати 
певні психологічні проблеми, які проявляються у невпевненості в 
собі та у своїх можливостях, у зниженні мотивації до навчання та 
погіршенні навчання» [2].  
 

 
Рисунок 1. Прийом «асоціації» 

 

Актуальність упровадження технологій мнемотехніки в 
сучасну освіту підсилюється Л. Руденко наступними висновками, 
а саме: 

− методики мнемотехніки належать до 
здоров’язбережувальних технологій; 

− вони сприяють поліпшенню ефективності засвоєння 
нової інформації; 

− розвивають комунікативні та пізнавальні здібності 
особистості; 

− розвивають творче, логічне й образне мислення;  

− формують навички самонавчання;  

− підвищують упевненість у власних можливостях [2]. 
Вище зазначене актуалізує потребу в підготовці майбутніх 

учителів початкових класів до оволодіння мнемотехніками як 
здоров’язбережувальними технологіями, які забезпечать 
оптимізацію розумової діяльності молодших школярів під час 
засвоєння природничого матеріалу в умовах сучасного 
інформаційно-освітнього середовища НУШ.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГУРТКОВИХ ЗАНЯТЬ У 
СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Вовк Н. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
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Комунальний заклад «Станція юних техніків» 
м. Слов’янськ Донецької області, Україна 

Національна доктрина розвитку освіти передбачає 
забезпечення її доступності у закладах позашкільної освіти. 
Заклади позашкільної освіти – широкодоступні заклади освіти, які 
дають дітям та юнацтву додаткову освіту, спрямовану на здобуття 
знань, умінь і навичок за інтересами, забезпечують потреби 
особистості у творчій самореалізації та організації змістовного 
дозвілля. Керівник гуртка постійно працює над пошуком нових 
форм і методів проведення занять та впровадженням їх в освітній 
процес [1].  

Формування національно свідомої особистості – це 
складний, багатогранний процес, результат якого залежить від 
багатьох чинників. Педагогічному працівнику у роботі з дітьми 
завжди слід ставити двоєдине завдання: набуття знань, 
формування практичних умінь та навичок і, водночас, сприяння 
розвиткові та формуванню художньо-образного мислення, 
естетичного смаку, щоб у такий спосіб виявити творчий потенціал 
і дати можливість реалізуватися творчій індивідуальності 
здобувачів позашкільної освіти та розширити уявлення про 
декоративно-ужиткове мистецтво. 

Обґрунтуванню теоретичних основ позашкільної освіти, 
окремим аспектам виховної, соціально-педагогічної діяльності 
закладів позашкільної освіти, присвячені дослідження 
О. Биковської, В. Вербицького, Г. Пустовіт; історії становлення та 
розвитку позашкільної освіти вивчали В. Берека, Н. Харінко, 
Т. Цвірова та ін. Проблеми художньо-естетичного виховання в 
закладах позашкільної освіти вирішуються на основі наукових 
праць О. Комаровської, Л. Масол, Н. Миропольської, 
Л. Хлєбнікової та ін; окремим питанням соціально-педагогічного 
потенціалу позашкільної освіти присвячено праці Т. Алєксєєнко, 
О. Безпалько, І. Звєрєвої, Ж. Петрочко та ін. 

Освітній процес у закладах позашкільної освіти 
відрізняється від шкільного: метою, змістом, формами, 
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використанням нестандартних методів і прийомів роботи, 
атмосферою доброзичливості, можливістю самостійного вибору 
вихованцем напрямів діяльності.  

Заняття в гуртку – це навчальна ситуація, той «сценічний 
майданчик», де не тільки викладаються знання, а й 
розкриваються, формуються та реалізуються особистісні 
особливості вихованців [6].  

Враховуючи специфіку роботи в гуртках кожен керівник 
випробує власні знахідки, що відповідають його напряму роботи, 
його вихованцям. Однак, є загальні вимоги до організації та 
проведення занять, яких потрібно дотримуватися.  

Основні вимоги до якісного сучасного заняття гуртка: 
науковість, системність, оптимальність, ефективне використання 
педагогічних засобів, зв’язок з життям, особистим досвідом дітей, 
формування практично-необхідних знань, умінь, навичок, 
раціональних прийомів мислення та діяльності; формування 
уміння вчитися.  

У центрі уваги позашкільної освіти стоїть особистість 
дитини з її потребами та інтересами, тому краще за все вирішує 
проблему проведення заняття особистісно зорієнтований  
підхід [4]. 

У позашкільній педагогіці використовуються як шкільні типи 
занять та їх форми, так і нетрадиційні. Кожне заняття має свою 
структуру. Тип заняття визначається наявністю та послідовністю 
структурних частин. Але бувають й інші види навчальної 
діяльності, які важко включити в таку класифікацію, наприклад 
заняття на пришкільній ділянці, екскурсії, вступні заняття тощо. 
Гурткові заняття, які не вкладаються (повністю або частково) в 
межі виробленого та сформульованого дидактикою, на яких 
керівник гуртків не дотримується чітких етапів освітнього процесу, 
традиційних методів роботи – нестандартні. 

Заняття гуртка повинно бути цікавим, таким, що пробуджує 
розум та уяву, розширює світогляд. Тому доречно 
використовувати в роботі інтерактивні методи навчання, ігрову 
діяльність, адже вони мають багато переваг. Творча знахідка 
керівника гуртка полягає в тому, що діяльність вихованців на 
гурткових заняттях може набувати різного характеру, пов’язану з 
розвитком творчих здібностей, формуванням технологічних 
знань, умінь і навичок учнів, створенням ігрових ситуацій 
пізнавального характеру. Тому керівник гуртка створює такі 
умови, щоб вихованці не тільки усвідомили суспільно корисне 
значення своєї праці, але й змогли б показати свої творчі 
здібності, реалізувати їх у конкретних трудових справах. І цьому 
найкраще сприяє особистісно-орієнтована технологія навчання, 



47 

зокрема проєктний метод, де поєднуються різні аспекти трудової 
підготовки, зв’язок з іншими предметами (народознавством, 
історією мистецтва України), з життям [2]. 

Використовуючи активні методи навчання (діалогічні 
ситуації, ігрові форми проведення занять, вільна творча 
діяльність, критичне мислення під час гуртка), керівник гуртка 
одержує відповідні результати – вихованці вчаться об’єктивно 
мислити, робити правильні висновки, досягають успіхів у 
різноманітних сферах діяльності [3, с. 109]. 

При виборі форм та методів роботи з вихованцями на 
гурткових заняттях особливу увагу необхідно звертати на 
застосування засобів, що активізують самого вихованця: рольові 
ігри, аналіз конкретних виробничих ситуацій, проблемний виклад 
матеріалу та інші. Використовуючи ділові, рольові та інші ігри як 
засіб розвитку творчої активності здобувачів позашкільної освіти, 
керівник гуртка вирішує ряд завдань. При цьому особливу увагу 
треба звертати на розвиток самостійності творчих здібностей 
вихованців, бо через творчість найбільш повно проявляються 
професійні інтереси та нахили. 

На сьогодні є актуальним впровадження методу проєктів на 
гурткових заняттях різного направлення. Особливість методики 
організації проєктно-технологічної діяльності на гурткових 
заняттях полягає в тому, що вихованці вже засвоїли сутність 
виконання проєкту на заняттях трудового навчання та технологій, 
а саме: вміють самостійно визначати та виконувати послідовність 
основних етапів проєкту, вміють здійснювати пошук проблеми, 
вибирати найбільш вдалий варіант конструкції, підбирати 
найбільш придатні матеріали, інструменти, виконувати 
технологічні операції. Це дає можливість керівнику гуртка 
забезпечити індивідуалізацію та диференціацію проєктно-
технологічної діяльності учнів.  

Отже, у процесі роботи над проєктом вихованці можуть 
побачити, як застосовуються їх знання для вирішення проблем 
виробничого характеру. Вони вчаться систематизувати матеріал, 
виділяти головне, суттєве. При роботі в групі у них виховується 
почуття колективізму, співпереживання, взаємодопомоги, 
взаємовиручки.  

Можна зробити висновок, що позашкільну освіту сьогодні 
розглядають як таку, що виявляє найближчі перспективи розвитку 
особистості в різних соціальних й освітньо-виховних інститутах, 
де заклади позашкільної освіти мають стати центрами 
мотиваційного розвитку особистості, її самореалізації та 
професійного самовизначення. Основний зміст позашкільної 
освіти передбачає забезпечення процесу соціалізації та 
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саморозвитку особистості з використанням технологій навчання 
та виховання, реалізації суб’єкт-суб’єктної, партнерської 
взаємодії педагога і вихованця в освітньому процесі та різнобічній 
діяльності. 

Проєктне навчання в системі позашкільної освіти стимулює 
і посилює позитивну мотивацію до навчання, тому що воно: 
особистісно-орієнтоване; активізує безліч дидактичних підходів – 
навчання у процесі діяльності, сумісне навчання, мозковий 
штурм, рольові ігри, евристичне та проблемне навчання, дискусія, 
командне навчання; самомотивуюче, що означає зростання 
інтересу та включення в роботу по мірі її виконання; дозволяє 
вчитись на власному досвіді та досвіді інших; приносить 
задоволення здобувачам закладу позашкільної освіти, які бачать 
продукт своєї власної праці. 

Методичні умови передбачають обставини, які сприяють 
побудові гурткової роботи на основі проєктної технології з 
урахуванням потреб, інтересів, можливостей, провідної 
діяльності вихованців. Проведене дослідження не вичерпує всіх 
аспектів проблеми побудови гурткової роботи в системі 
позашкільної освіти 
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ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В «ПОСТПАРАДИГМАЛЬНОМ» МИРЕ 

Войтенко А. С. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Проскурін І. А. 

Харківський національний педагогічний  
університет ім. Г. С. Сковороди  

м. Харків, Україна. 
Понятие «парадигма» принадлежит американскому 

историку и философу науки Томасу Куну [2]. 
На современном этапе развития научного дискурса под 

«парадигмой» подразумевается некий паттерн, модель, образец. 
Теоретики образования и учёные-гуманитарии используют 
понятие «парадигма» в процессе описания путей 
структурирования и организации знания («парадигма» в широком 
смысле). 

«Парадигма» ‒ ориентационная стратегия, через 
посредство которой осуществляется концептуальный и 
операциональный подход к функционированию в 
сконструированных «картинах мира». 

«Парадигмы» могут сосуществовать, однако какая-нибудь 
«парадигма» может быть определена в качестве доминирующей 
в определённую эпоху. 

Доминирующая «парадигма» современности ‒ 
«постмодернизм». 

В соответствии с методологическими постулатами [3], 
«операционную стратегию «постмодернизма» представляется 
возможным определить в качестве «постпарадигматической». 

«Постмодернистский» подход в художественном 
образовании представляет собой оппозицию к модернистским 
установкам в области художественного образования, которые 
преобладали в предшествующем столетии (создатель 
«произведения искусства» как «гений»; обладающий изначально 
потенциальной «креативностью» объект художественного 
образования; искусство как средство трансцеденции 
повседневного существования; самодостаточность искусства (art 
pour l’art); искусство как носитель эстетического). 

«Постмодернизм» определяет как нерелевантные такие 
установки модерна: искусство как средство самовыражения; 
неповторимость искусства; искусство как создание «красивого» 
для возбуждения «красивых чувств» (“…beautiful things evoking 
beautiful feelings” [1, с. 250]). 
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«Постмодернизм» постулирует «плюрализм восприятия 
объектов искусства», поскольку любые попытки упорядочивания 
области восприятия произведений искусства, с точки зрения 
«постмодернизма», представляют собой «политизацию 
созерцания» (“…if we replace consumption for reception we can 
begin to politicize the act of seeing” [1, с. 250]). 

Искусство, в представлении теоретиков-постмодернистов, 
представляет собой одну из возможных областей «участия-в-
мире» через посредство которого люди познают объекты 
окружающей действительности в виде образных и знаковых 
структур. 

С точки зрения «постмодернизма», искусство и культура 
локального сообщества, «народное искусство» и маргинальные 
дискурсивные практики представляют собой релевантные 
области, исследование которых может обнаружить «шедевры», 
впоследствии интегрируемые в «культурный канон». 

Художественное образования в пределах «постмодерна» 
представляет собой оперирование семиотикой и методами 
декодирования знаковых систем [4]. 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЄКТ – ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У 

ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 
Гаркава Н. А. 

Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Стрімкий розвиток міжнародних політичних, економічних, 
культурних та суспільних відносин в Україні приводить до 
виникнення нових кваліфікаційних вимог до сучасних фахівців. В 
умовах сьогодення з’являється потреба у спеціалістах, які здатні 
застосовувати вміння та досвід не лише у вузькій спеціалізації, а 
й інтегрувати ідеї з інших галузей знань. Отже, можна спостерігати 
певні інтеграційні процеси в галузі науки й освіти, коли наука 
прагне синтезу та взаємодії знань, а також цілісності наукового 
пізнання.  

Оскільки професійна освіта стає предметом інтегративних, 
міждисциплінарних досліджень, до кола проблем, які широко 
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обговорюються багатьма дослідниками, входять: інтеграція та її 
рівні, міждисциплінарний підхід до навчання та міжпредметні 
зв’язки.  

Суть і мета якісного оновлення вищої освіти у ХХІ ст. – 
підготовка випускника, здатного освоїти будь-яку спеціальність. В 
контексті фахової передвищої освіти необхідно розвивати уміння 
усвідомлено використовувати потенціал фундаментальних 
дисциплін для цілісного розв’язання професійних задач. На 
власному досвіді викладачі нашої ЦК будівельних дисциплін 
переконалися, що це можливо тільки на основі міжпредметної 
(міждисциплінарної) інтеграції. 

Найпоширенішими значеннями терміну «інтеграція» 
виступають такі: об’єднання чого-небудь у єдине ціле, 
взаємозближення, зв’язаність, узгодженість. 

Міждисциплінарна інтеграція або міжпредметна інтеграція  
– це цілеспрямоване посилення міждисциплінарних зв’язків за 
умов збереження теоретичної і практичної цілісності навчальної 
дисципліни. Водночас міждисциплінарна інтеграція – це процес 
узгодження змісту навчальних дисциплін щодо відображення 
ними єдиних, безперервних і цілісних явищ професійної 
діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки – це зв’язки між структурними 
елементами змісту навчальних дисциплін, виражені в поняттях, 
законах, теоріях, наукових фактах.  

Використання цих зв’язків зумовлює формування цілісного 
сприйняття навколишньої дійсності, розуміння загальних 
проблем, здатність виділяти й аналізувати зв’язки між різними 
формами комплексної професійної діяльності. Тому в процесі 
навчання необхідно створювати умови, за яких студенти можуть 
набути професійні знання й уміння не тільки під час вивчення 
спеціальних дисциплін, але й у процесі засвоєння 
загальнопрофесійних дисциплін і, навіть, предметів шкільної 
програми. Результатом такого навчання повинна стати 
професійна компетентність випускника закладу фахової 
передвищої освіти. 

Саме міждисциплінарні зв’язки передбачають 
використання елементів проблемності в навчанні та є важливою 
рушійною силою активізації пізнавального інтересу. 

Навчальний проєкт — спільна навчально-пізнавальна, 
дослідниць¬ка, творча або ігрова діяльність студентів — 
партнерів, що має спільну мету, узгоджені методи, способи 
діяльності, спрямована на досягнення загального результату з 
розв’язування певної проблеми, значущої для учасників проєкту. 
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Проєкти завжди є міждисциплінарними, у підготовці до 
реалізації проєкту студенти використовують свої знання, які 
набули раніше, систематизують їх, вчаться мислити та 
аналізувати. Виконання цього проєкту для нас, викладачів, 
передбачало не тільки дослідницьку роботу з розуміння 
міждисциплінарних зв’язків студентами, а й створення готового 
електронного продукту для подальшої роботи. Також дуже 
актуальним при реалізації проєкту є те, що цей вид діяльності 
може бути здійснено в умовах карантину, дистанційно, як при 
спілкуванні і роботі самих студентів, так і при консультаціях з 
викладачами.  

У цьому навчальному році викладачі ЦК Будівельних 
дисциплін залучили студентів 2–4 курсів спеціальності 
«Будівництво та цивільна інженерія» до виконання навчального 
дослідницького проєкту, адже саме проєктна технологія, на нашу 
думку, є однією з найефективніших, адже вона відкриває нові 
можливості для творчої та експериментальної діяльності, а також 
навчання, і має велике значення при підготовці студентів до 
вирішення майбутніх професійних завдань. Успіх в сучасному 
світі багато в чому визначається здатністю людини проєктувати 
своє життя: визначати далеку і найближчу перспективу, знаходити 
і залучати необхідні ресурси, намічати план дій і оцінювати 
досягнення поставлених цілей. Працюючи над цим проєктом, 
студенти, разом з викладачами, показали тісний зв’язок між 
дисциплінами усього будівельного циклу і значущість отриманих 
знань при опануванні освітньою програмою «Будівництво 
теплових і атомних електростанцій». 

Планування навчального дослідницького проєкту 
здійснювалося за наступними етапами: 

1. Постановка проблеми. 
2. Формулювання гіпотези. 
3. Планування та розробка дослідницьких дій. 
4. Збирання інформації, її аналіз та узагальнення. 
5. Підготовка та оформлення результатів проєкту. 
6. Презентація (захист) проєкту. 
7. Аналіз результатів проєктної роботи. 

Вимоги до організації проєкту: 
1. Наявність значущої в дослідницькому плані проблеми, 

що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку. 
2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість 

передбачуваних результатів. 
3. Самостійна діяльність студентів (вона може бути 

груповою, парною чи індивідуальною). 
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4. Визначення кінцевих цілей спільних чи індивідуальних 
проєктів. 

5. Визначення базових знань із різних галузей, необхідних 
для роботи над проєктом. 

6. Структурування змістовної частини проєкту із 
зазначенням поетапних результатів. 

7. Використання дослідницьких методів. 
8. Результати виконаних проєктів повинні бути 

матеріальними, тобто оформленими у визначений спосіб (у 
нашому випадку це була мультимедійна презентація). 

Отже, реалізація міждисциплінарних зв’язків, як результат, 
необхідна для забезпечення викладання у навчальних закладах 
фахової освіти на рівні, що відповідає сучасним вимогам та 
розвитку науки. У контексті передвищої освіти важливо розвивати 
уміння усвідомлено використовувати потенціал 
фундаментальних дисциплін для цілісного розв’язання 
професійних завдань. Це можливо тільки на основі 
міждисциплінарної інтеграції, нової цілісної дидактичної концепції 
навчальних дисциплін. Міждисциплінарні зв’язки не тільки 
дозволяють встановити своєрідні «містки» між навчальними 
дисциплінами, а й на основі спільності їх змісту побудувати цілісну 
систему навчання, що є важливою умовою реалізації 
комплексного підходу, який дозволяє вичленовувати як основні 
елементи змісту освіти, так і взаємозв’язки між навчальними 
предметами та дисциплінами. А використання навчальних 
проєктів, як засіб реалізації міжпредметної та міждисциплінарної 
інтеграції в умовах як очного, так і дистанційного навчання, – є 
дуже перспективним для подальшого втілення у навчальний 
процес. 

 
 
РОЗВИТОК ПАМ’ЯТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

ПРИЙОМАМИ МНЕМОТЕХНІКИ 
Гінчук Д. С. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Протягом усього життя людина сприймає безліч інформації, 
перероблює та відтворює її. У цьому складному процесі бере 
участь така підсистема людини як пам’ять, яка є важливою в 
структурі психіки людини. Запам’ятовування буває різним за своїм 
походженням, тому вирізняють такі форми психічного відтворення 
інформації: образне, емоційне, словесно-логічне. Кожна із 
зазначених форм має три рівні: перший рівень – короткочасна 
пам’ять – цей рівень характеризується тим, що інформація 
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запам’ятовується та відтворюється швидко, але не зберігається 
довго, тобто інформація має досить короткий термін зберігання. 
Другий рівень – рівень оперативної пам’яті, якому притаманні 
процеси запам’ятовування, обробки та відтворення, які стають 
активними лише тоді, коли суб’єкт дійде до кінцевої мети своєї 
діяльності. Останнім рівнем є довготривала пам’ять, яка містить у 
собі довготривале запам’ятовування та утримування інформації. 

Розвиток пам’яті відбувається упродовж всього свідомого 
життя людини, починаючи з раннього дитинства. Пам’ять дитини 
відіграє значну роль у навчанні, і наскільки професійно ми будемо 
розвивати пам’ять, залежатиме успіх навчання. Використання 
освітньої технології «Мнемотехніка» допоможе змінити підхід до 
методики викладання традиційних навчальних предметів, 
оптимізуючи процеси сприймання, розуміння і запам’ятовування 
навчального матеріалу. 

Важливий кроком дослідження процесу пам’яті зроблено на 
основі реалізації центрального методологічного принципу 
діалектико-матеріалістичної психології про єдність діяльності та 
психіки. Такий підхід дослідження процесу пам’яті почався в кінці 
1920-х рр. (П. Блонський, Л. Виготський, П. Жане, О. Леонтьєв, 
С. Рубінштейн). Л. Виготський вважав, що пам’ять – це 
використання та участь набутого досвіду щодо поведінки учнів 
сьогодні. Отже, пам’ять і на момент закріплення реакції, і на 
момент її відтворення є діяльністю (Б. Величковський, Г. Вучетич, 
В. Зінченко). Ця теза була експериментально доведена 
Л. Виготським, О. Леонтьєвим, О. Лурія. Можна досить чітко 
виокремити з експериментальних досліджень два головних 
підходи: вивчення пам’яті як сліду (Г. Еббінгауз та ін.) і пам’яті як 
дії. В останні роки плідним є розуміння пам’яті як загальної 
здібності особистості (В. Шадріков, Л. Черемошкіна). Учені 
наголошують на таких «законах пам’яті»: інтересу; осмислення; 
установки; дії; контексту; гальмування; оптимальної довжини 
ряду; краю; повторення; незавершеності. Вони були отримані 
практичним шляхом [3, с. 82]. Ці поняття  введені німецьким 
психологом Германом Еббінгаузом, який вивчав практичне 
запам’ятовування складів з трьох букв, що не мають смислового 
навантаження. Еббінгауз з’ясував, яким чином і через який 
проміжок часу відбувається втрата інформації, і зобразив це в 
кривій забування. З дослідження німецького вченого можна 
зробити висновок: без тренування пам’яті забування відбувається 
швидко, а мнемотехніка є вдалим вибором для її розвитку. 

Навчання в початковій школі – складний і відповідальний 
період у житті дитини. У неї встановлюються нові контакти, нові 
стосунки, з’являються нові обов’язки, змінюються умови життя і 
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діяльності. З початком навчання перед учнем постає ряд завдань, 
не пов’язаних з його попереднім досвідом, що вимагає від 
молодшого школяра великого емоційного напруження, мобілізації 
інтелектуальних і фізичних сил. Перед дитиною ставиться безліч 
завдань, зокрема новим стає і навчання. Для того, щоб навчання 
відбувалося легко і не стало тяжким випробування, учителі 
застосовують різноманітні техніки. Особливе місце серед 
дидактичних освітніх прийомів займають мнемотехнічні методики, 
суть яких полягає в засвоєнні нової інформації шляхом свідомого 
створення асоціативних зв’язків за допомогою спеціальних 
методів і прийомів. Для учнів початкової школи дані методики 
навчання є не тільки корисними, а й цікавими.  

У дослідженнях Т. Полянської мнемотехніка визначається 
як система прийомів, завдяки яким дитину вчать запам’ятовувати 
нову, потрібну, складну інформацію і розвивати пам’ять. «Мета 
мнемотехніки – розвиток пам’яті, мислення, уяви, уваги, які цілком 
впливають на розвиток мовлення дитини. Тому комплекс різних 
прийомів мнемотехніки спрямований на те, щоб полегшити 
запам’ятовування шляхом додаткових асоціацій та ігрових 
методів навчання». На думку вчених (В. Ввізне, О. Громова, 
Т. Давидова, Г. Соломатіна та ін.) за допомогою мнемотехніки 
відбувається перетворення інформації в образи (слухові, зорові, 
графічні) і асоціації; забезпечується розвиток пам’яті, інтелекту, 
уважності й мови у дітей молодшого шкільного віку [1, с. 87–88]. 

Науковці Л. Бура і Г. Чепурний, спираючись на 
експериментальні дослідження Л. Занкова, А. Леонтьєва, 
В. Ляудіс, А. Смирнова, В. Шадрикова, Л. Черемушкіної, 
виділяють наступні основні мнемічні прийоми або способи 
запам’ятовування: групування – поділення на групи через будь-які 
причини; виділення опорних пунктів – фіксація будь-якого 
короткого пункту, що служить опорою широкого змісту; план – 
сукупність опорних пунктів; класифікація – розподіл будь-яких 
предметів, явищ, понять за класами, групами, розрядами на 
основі певних спільних ознак; структурування – встановлення 
взаємного розташування частин, що складають ціле, внутрішньої 
будови матеріалу, що запам’ятовується; схематизація – 
зображення або опис чого-небудь в основних рисах або спрощене 
уявлення; аналогія – встановлення подібності, схожості 
предметів, явищ, понять; асоціації – встановлення зв’язків із 
подібністю, суміжністю або протилежністю; перекодування – 
вербалізація, або промовляння, називання, подання інформації в 
образній формі, перетворення інформації на основі семантичних, 
фонематичних і інших ознак; серійна організація матеріалу – 
встановлення або побудова різних послідовностей; розподіл за 
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обсягом, розподіл за часом, упорядкування в просторі тощо; 
повторення – свідомо контрольовані і неконтрольовані процеси 
циркуляції інформації [2, с. 264–265]. Мнемотехніка знайшла 
досить широке застосування в шкільній програмі при вивченні 
іноземних мов, літератури, математики, географії та інших 
предметів. 

Таким чином, перевагами мнемотехніки є: допомога у 
розв’язанні проблеми ефективного засвоєння важкої інформації 
(правил, термінів  та тем); тривалості її зберігання; розвитку уваги, 
мовлення, асоціативного мислення учнів; мотивації до навчальної 
та пізнавальної діяльності. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИДІВ ЛЕКЦІЙНИХ 
ЗАНЯТЬ ПРИ ВИКЛАДАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
Голуб Т. Ю. 

Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Лекційна форма проведення занять була і залишається 
головною частиною навчання у закладі фахової передвищої 
освіти. Сам термін «лекція» веде походження від латинського 
«lectio», що у перекладі означає читання, а похідне «lector» – 
читець. Таке значення обумовлено тим, що спочатку у Давній 
Греції, Давньому Римі, а потім і в університетах середньовічної 
Європи основною формою роботи викладача було коментоване 
читання текстів книг. 

На сучасному етапі лекція повинна виступати і як метод 
навчання, який створює фундаментальну базу знань студентів з 
кожної дисципліни, що передбачена навчальним планом, і як 
організаційна форма навчання – тобто спосіб інтерактивної 
взаємодії викладача і студентів. 

Реалізація завдань удосконалення лекційного викладання 
матеріалу потребує від кожного творчо працюючого викладача 
впровадження інноваційних методів навчання на всіх етапах 
навчального процесу. Сучасний студент, який вільно володіє 
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комп’ютером, якого важко чимось зацікавити та здивувати, 
наштовхує нас, викладачів, на перехід від педагогічного 
традиціоналізму до впровадження нових форм і методів 
проведення лекційного заняття, до пошуків нових підходів до 
передачі навчального матеріалу. 

Традиційна лекція яка, як правило, має суто інформаційний 
характер і побудована переважно на активності викладача, а не 
студента, на мою думку, повинна відійти у минуле. Тільки лекція, 
яка дозволяє поєднати керуючу роль педагога з високою 
активністю студентів на основі використання сучасних 
інноваційних, інтерактивних, мультимедійних, інформаційних 
технологій, дає можливість опрацювання великого масиву 
інформації, налагодження оперативного зворотного зв’язку зі 
студентами, інтенсифікації педагогічної праці, мобілізації 
мислення, знань та умінь студента та, як підсумок, досягнення 
високих результатів навчальної діяльності.  

Проблемна лекція – це апробація багатоваріантних 
підходів до рішення представленої проблеми. Вона активізує 
особистий пошук студентів, пошукову та дослідну діяльність. На 
перших етапах у групах з високим рівнем пізнавальної діяльності 
викладач може побудувати лекцію таким чином, що сам ставить 
проблему і на очах у групи демонструє можливі шляхи її 
вирішення. У подальшому можна переходити до частково-
пошукових методів, а саме: викладач створює проблемну 
ситуацію і спонукає студентів до пошуку рішення. Саме так 
організовується такий вид проблемної лекції, як лекція-
брейнстормінг («мозкова атака»). 

Використовуючи те, що на лекціях, як правило, є декілька 
груп, створюються команди, які за певний час повинні надати свій 
варіант вирішення проблеми. Викладач слідкує не тільки за 
правильністю відповіді, але й за аргументацією, а в разі 
необхідності – сам дає розгорнутий коментар, який фіксується у 
конспектах. У подальшому піком проблемного навчання стає 
використання евристичних методів, тобто викладач, готуючись до 
лекції, підбирає й компонує навчальний матеріал таким чином, 
щоб студенти самостійно відокремили з нього проблему і на 
практичному або семінарському занятті продемонстрували власні 
варіанти її вирішення. 

Лекція із заздалегідь запланованими помилками. На 
підготовчому етапі у тексті лекції закладається певна кількість 
помилок змістовного, фактологічного, методичного характеру. На 
початку лекції викладач попереджає аудиторію, що в даному 
тексті є певна кількість помилок. Під час лекції або при підготовці 
до семінару студенти знаходять ці помилки, кваліфікують їх, 
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надають правильні відповіді. Така лекція виконує стимулюючу, 
контрольну та діагностичну функції. 

Лекція-конференція. Проводиться за схемою наукових 
конференцій. Складається із заздалегідь поставленої проблеми і 
системи доповідей (до 10 хвилин) по кожному питанню, що 
висвітлює проблему. При цьому виступ готується як логічно 
закінчений текст, який є результатом самостійної роботи 
студента. Функція викладача полягає у керуванні підготовкою 
таких доповідей до лекції. Під час лекції викладач може дещо 
узагальнити матеріал, допомогти «лектору-початківцю» з числа 
студентів, якщо йому не зовсім вдається відповісти на питання 
аудиторії. Такий вид лекцій, з одного боку, значно підвищує роль 
самопідготовки, з іншого – дозволяє виявляти резерви науково-
педагогічних кадрів. 

Лекція-прес-конференція – на початку заняття студенти 
мають задавати викладачу питання у письмовій формі, які 
викладач протягом декількох хвилин аналізує і дає змістовні 
відповіді, які повинні бути сформовані у зв’язний текст. Знову ж 
таки, при достатньо високому рівні підготовленості аудиторії 
висвітлення питань може відбуватися за участю найсильніших 
студентів, які займають місце поруч з викладачем. 

Лекція-бесіда. Окрім питань студентів, вона допускає 
викладення ними своєї точки зору з того чи іншого питання. На 
такому занятті викладач і сам повинен ставити питання 
студентам, щоб почути їх висловлювання, викладення їх позиції. 
Так утворюється підґрунтя для обміну думками, для бесіди. 
Методична специфіка лекції-бесіди полягає в тому, що викладач 
виступає і в ролі інформатора, і в ролі співбесідника, що вміло 
направляє хід діалогу зустрічними питаннями. 

Лекція-бесіда може перетворитись в лекцію-диспут, і, так 
би мовити, природнім шляхом, і в результаті запланованих дій 
викладача. Одна з функцій педагога – короткий виступ на початку 
зустрічі, але потім йде не просто розмова (діалог) зі студентами, 
а полемічна бесіда. Функції викладача передбачають таку 
постановку питань, яка веде до зіткнення думок і, відповідно, до 
пошуку аргументів, до поглибленого аналізу проблем, що 
розглядаються. В цьому випадку методична майстерність лектора 
включає не лише вміння читати лекцію-монолог, відповідати на 
питання, вести бесіду, але й навички організації спору і вмілого 
керування ним. Тему дискусії потрібно обирати і розробляти 
попередньо. Але однієї потенційної дискусійності недостатньо. 
Тема повинна надавати можливість учасникам дискусії прийти до 
кінцевого результату, до істини. 
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Відеолекція. Допомагає розвитку наочно-образного 
мислення у студентів. Викладач здійснює підбір необхідних відео 
(кіно) матеріалів по темі, що вивчається. Перед початком огляду 
студентам доводиться цільова установка, в ході огляду відео 
(кіно) матеріалів викладач коментує події, що відбуваються на 
екрані. 

Лекція-візуалізація. Являє собою передачу усної 
інформації, перетвореної у візуальну форму технічними засобами 
навчання. Викладач широко використовує такі форми наочності, 
які самі виступають носіями змістовної інформації (слайди, плівки, 
планшети, креслення, малюнки, схеми і т. д.). Для даного виду 
занять характерно широке використання так званих «опорних 
сигналів», коли вся інформація кодується у вигляді певних 
символів, знаків, а потім викладач коментує їх функціональні й 
системні взаємозв’язки. 

Лекція-екскурсія. Досить нетрадиційний вид лекції, 
оскільки проводиться не у звичній для всіх аудиторії, а 
передбачає виїзд безпосередньо на підприємства, АЄС тощо. 
Сама обстановка стає своєрідною наочністю, яку неможливо 
відтворити в умовах навчального закладу. 

Лекція із застосуванням техніки зворотного зв’язку 
(інтерактивна лекція). Можлива як за допомогою звичайних 
вербальних (словесних) засобів, так і за допомогою технічних 
засобів навчання у спеціально обладнаних аудиторіях. Якщо 
викладач іде традиційним шляхом, то це дещо нагадує лекцію-
бесіду з тією різницею, що максимальне навантаження при 
відповіді на питання приходиться на самих студентів. Лише у тому 
випадку, коли ніхто в аудиторії не зможе дати правильної 
відповіді, викладач роз’яснює сам. Взагалі при підготовці і 
проведенні інтерактивних лекцій бажано заздалегідь роздати 
необхідний дидактичний матеріал, методичні рекомендації по 
вивченню теми, щоб аудиторія, готуючись до цього заняття, 
виписала до конспектів визначення, найбільш важливу 
інформацію. Викладач же з’ясовує, наскільки зрозуміло те, що 
опрацьовувалося самостійно, і коментує найбільш складні місця. 

Позитивні сторони інтерактивної лекції очевидні. По-перше, 
долається перша вада, за яку критикують лекції: студент перестає 
бути пасивним об’єктом навчання, а готується не тільки до 
семінарських і практичних занять, але і до лекції, на якій, до речі, 
дозволяється виставляти оцінки. По-друге, вдається здійснювати 
диференційований підхід, діагностуючи рівень обізнаності в темі. 
По-третє, з’являється час на детальний розгляд найбільш 
складних моментів лекції, оскільки не потрібно надиктовувати 
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основні положення і визначення – вони вже зафіксовані в 
конспектах. 

Власний досвід доводить, що саме така технологія читання 
лекції здатна зламати стереотип, який глибоко засів у свідомості 
студента, що йому повинні «надати» готові знання, і замінити його 
на розуміння того, що він повинен «завойовувати» знання 
власними зусиллями. Звичайно, кожна інновація, що 
запроваджується у навчальний процес, потребує чималих зусиль, 
багато часу і засобів для реалізації. Тому я вважаю, що перед 
викладачами стоїть завдання розроблення та впровадження 
таких прийомів і методів навчання, які б ставили за мету 
активізацію творчого потенціалу студента та стимулювали б його 
бажання навчатися. При цьому необхідно враховувати, що 
універсальної технології немає, а тому викладач повинен 
розробити власний технологічний підхід інноваційного 
вдосконалення навчального процесу. 

 
 

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ 

Гончаренко О. С. 
Донбаська державна машинобудівна академія 
м. Краматорськ, Донецька область, Україна 

Черненко С. О. 
Донбаська державна машинобудівна академія 
м. Краматорськ, Донецька область, Україна 

Масові фізкультурно-спортивні заходи займають важливе 
місце в системі організації здорового способу життя населення 
України. Вони є методом залучення широких мас населення 
занять фізичною культурою й спортом, реабілітації організму, 
підвищення фізичної підготовленості, виховання необхідних 
рухових навичок і вмінь, сприяють підвищенню мотивації до 
занять фізичною культурою й спортом. 

Спортивно-масові заходи – це на сам перед змагальна 
ігрова діяльність, учасники якої з урахуванням їх віку, статі, 
підготовленості мають приблизно рівні можливості досягти 
перемоги в доступних їм вправах. Ця доступність створюється 
спеціальним підбором змагальних вправ, складності й довжини 
дистанцій, ваги використовуваних снарядів, а також тривалістю й 
інтенсивністю виконання рухових дій. Крім того, для змагання з 
різним контингентом учасників з метою вирівнювання їхніх 
фізичних можливостей використовуються гандикапи, фора, 
порівняльні коефіцієнти й заохочувальні бали. 
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Фізкультурно-оздоровчих масові заходи поєднують у 
своєму змісті не тільки спортивні змагання з метою перевірки 
навичок і вмінь, набутих у процесі занять фізичними вправами, 
але й з метою організації активного оздоровчого відпочинку, 
релаксації та реабілітації. Це зумовлює до розширення та 
урізноманітнення програм, використання новітніх технологій, 
поповнення технічного та тактичного арсеналу, підвищує вимоги 
до особливостей підготовки й проведення масових фізкультурно-
оздоровчих заходів з населенням різних вікових та соціальних 
груп. 

У ХХІ столітті найбільш поширеними масовими 
фізкультурно- спортивними заходами є «Богатирські ігри», «Ігри 
патріотів», «Форт Буаярд», «Лицарські турніри», «Козацькі 
забави», «Дні спорту», «Джура», фестивалі, спартакіади закладів 
освіти та трудових колективів, футбольні турніри від Київстар, 
масові гуляння з нагоди державних та регіональних свят тощо. 
Такого роду заходи є не тільки засобом пропаганди здорового 
способу життя, але й потужним засобом виховання патріотизму й 
національної самосвідомості. 

Великий інтерес викликають змагання з лижного спорту, 
масові естафети й пробіги, свята ковзанярів, велосипедистів, 
комплексні змагання, день здоров’я, день плавця, день бігуна. 
Учасниками таких фізкультурно- спортивних заходів можуть бути 
представники різних верств населення, вікових груп та рівня 
фізичної підготовленості. Мета таких змагань – підвищити 
емоційність, створити сприятливу атмосферу, стимулювати ріст 
майстерності й результативності учасників й тим самим зробити 
більш ефективними змагання. ціль таких змагань – підвищити 
емоційність занять, створити сприятливий настрій, стимулювати 
ріст майстерності й тим самим зробити заняття більш 
ефективними. 

З метою популяризації та поширенню, зростанню інтересу 
до фізичної культури залучаються до цього процесу відомі 
політики, бізнесмени, зірки телеекрану. При цьому бажано, щоб 
серед учасників таких змагань була якомога більша кількість 
представників, які необхідно залучати до занять у фізкультурно-
оздоровчих групах, спортивних школах, а саме учнівська та 
студентська молодь. 

Змагання у програмі широкомасштабних масових 
фізкультурно-спортивних заходів доцільно проводити за 
спрощеними правилами, рухливі ігри, туристичні естафети, 
змагання на доріжках здоров’я, майданчиках й т. д. На етапі 
засвоєння техніки спортивних вправ і опанування навичками 
змагальної діяльності, можна організувати змагання спортивної 
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спрямованості, головними завданнями яких є досягнення 
найвищого результату, установлення рекордів (у тому числі 
особистих), виграш першості, добір найсильніших у збірні 
команди. З цією метою проводяться змагання з видів спорту 
(першості, чемпіонати) за загальними правилами, у тому числі 
комплексні змагання як усередині колективу, так і за планами 
спортивно-масових заходів району, міста й т. д. 

У процесі підготовки з проведення спортивно-масових 
заходів необхідно враховувати: фізкультурно-спортивні 
можливості, інтереси передбачуваних учасників, а також наявні 
можливості реалізації цих інтересів (наявність спортивних 
майданчиків або споруд, необхідного інвентарю, погодні умови, 
забезпеченість спортивними суддями, організаторами, 
матеріальними та фінансовими ресурсами). 

Під час затвердження положення спортивно-масового 
заходу необхідно орієнтуватися на календарні плани районних та 
обласних управлінь фізичної культури і спорту. Це дозволить 
забезпечити систематичність і послідовність у проведені 
спортивно-масових заходів, своєчасну підготовку як учасників 
особистої першості так і збірних команд до змагань на першість 
району, міста та області. 

На практиці доведено, що за місцем проживання доцільно 
проводити на місяць не більше 1–2 фізкультурно-спортивних 
заходи традиційного характеру, проведення яких протягом кількох 
років у визначений час дозволяє краще підготуватися до змагань, 
робить їх звичними, традиційними, знайомими, систематизує і 
стимулює учасників. 

Заходи необхідно проводити для всіх верств населення й 
розподіляти рівномірно впродовж усього календарного року. 

У плані фізкультурно-спортивних заходів доцільно виділити 
розділи: 

1. Комплексні фізкультурні і спортивні заходи (народні ігри, 
поєдинки, естафети, дружні зустрічі); 

2. Змагання з видів спорту (виконання вправ). 
3. Змагання військово-патріотичного характеру. 
Крім назви і термінів проведення в плані можна вказати й 

іншу інформацію, що може сприяти кращій організації 
(передбачувані нагороди, призи та ін.). 

Для організації масового фізкультурно-спортивного заходу 
необхідно завчасно створити підготовчу комісію. До неї входять 
працівники управлінь та відомств фізичної культури і спорту, 
викладачі, тренери, представники культури і тих організацій, які 
можуть бути корисні в підготовці, проведенні та забезпеченні 
змагань, атракціонів і розваг. 
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Для впорядкування роботи комісії складається план 
підготовки заходу із урахуванням його мети, особливостей 
передбачуваних учасників, змісту змагальних вправ, об’єктивних 
умов і можливостей організаторів. 

План передбачає конкретизацію змісту роботи, терміну 
виконання, визначення відповідальних та відомості про 
організації, учасників, суддів, задіяних у заході. 

У плані бажано передбачити наступні питання. 
1. Розробка положення про спортивно-масовий захід та 

кошторису витрат. 
2. Розробка сценарію (розгорнутого плану проведення), 

враховуючи церемонії відкриття, проведення, закриття, 
нагородження, використання символіки, гімну, музичного 
супроводу та ін. 

3. Підбір, затвердження, інструктаж безпосередніх 
організаторів, технічних керівників, суддів, членів журі. 

4. Підготовка, місць проведення змагань, реклама, 
оформлення засобами наочної агітації й пропаганди, маркування 
трас, ігрових майданчиків, установка покажчиків, огородження 
тощо. 

5. Підготовка устаткування, інвентарю, спорядження (у 
тому числі суддівського), придбання призів, підготовка грамот, 
протоколів та ін. 

6. Інформаційне забезпечення: виготовлення засобів 
наочної агітації, складання коментаторських текстів, афіш, 
оголошень та запрошень, бланків «експрес-інформації» тощо. 

7. Організація медичного забезпечення, підбір лікарів, 
придбання медичних препаратів. 

У разі проведення заходу не на типових спортивних 
спорудах, а з виїздом за місто, в плані підготовки змагання 
повинен бути додатковий медичний пункт: 

8. Організація транспортного медичного й побутового 
обслуговування. 

У цьому пункті необхідно передбачити порядок 
забезпечення учасників і суддів транспортом, підготовку 
тимчасового укриття від непогоди, забезпечення питною. У 
деяких випадках варто передбачити спорудження тимчасової 
роздягальні, місця для гігієни, організацію харчування, прокату 
спортивного інвентарю й ін. 
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ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО ТА ЕТИЧНОГО 
НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ 

Гринько В. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Філіпова А. В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Нова українська школа – найважливіша реформа 
Міністерства освіти і науки України. Основна мета НУШ – 
сформувати школу, в якій  учням буде безпечно і комфортно 
навчатись і яка буде давати не тільки знання, а й уміння 
застосовувати їх у повсякденному житті. Пріоритетом розбудови 
Нової української школи є формування безпечного, комфортного 
освітнього/навчального середовища. Школа розглядається як 
простір повноцінного розвитку дітей в атмосфері фізичного 
комфорту, сприятливого психологічного і соціального клімату, що 
підтримує особистість, своєчасно реагує на її потреби та з 
повагою ставиться до її особливостей. 

Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та 
змісту освіти. Замість запам’ятовування фактів та визначень 
понять, учні набуватимуть компетентностей. Це динамічна 
комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 
цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи 
успішно соціалізуватися, проводити професійну та/або подальшу 
навчальну діяльність.  

Велика увага приділяється ключовим компетентностям 
НУШ: спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами, 
спілкування іноземними мовами, математична компетентність, 
основні компетентності у природничих науках і технологіях, 
інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж 
життя, ініціативність і підприємливість, соціальна та громадянська 
компетентності, обізнаність та самовираження у сфері культури, 
екологічна грамотність і здорове життя [3, с. 10–12]. 

Питання реформування освіти в Україні висвітлено у 
працях Н. Бібік, О. Ковнір, І. Лопушинського, О. Овчарук, 
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О. Пометун, О. Савченко та ін.; особливості формування 
компетентностей у молодших школярів у Новій українській школі 
досліджують В. Городяненко, О. Ліба, Н. Лисенко, О. Хома, однак 
питання формування соціально-емоційних навичок у молодших 
школярів не досить широко вивчене. 

Психічний і особистісний розвиток дитини у молодшому 
шкільному віці зумовлюється особливістю соціальної ситуації 
розвитку – навчанням у початковій школі. Початок шкільного 
навчання знаменує собою зміну способу життя дитини. Це 
принципово нова соціальна ситуація розвитку особистості. 
Перехід до шкільного життя пов’язаний зі зміною провідної 
діяльності з ігрової на навчальну. Дитина починає усвідомлювати, 
що вона виконує суспільно важливу діяльність – вчиться – і 
значущість цієї діяльності оцінюють люди, які оточують її. 
Навчальна діяльність має яскраво виражену суспільну значущість 
і ставить дитину в нову позицію стосовно дорослих і однолітків, 
змінює її самооцінку, перебудовує взаємини в сім’ї.  

Становлення і розвиток особистості у молодшому 
шкільному віці охоплює такі фази, як адаптація (пристосування до 
нових соціальних умов), індивідуалізація (вияв своїх 
індивідуальних можливостей і особливостей) та інтеграція 
(включення у групу ровесників). В процесі навчальної діяльності 
розвиваються основні психологічні новоутворення молодшого 
шкільного віку: довільність психічних процесів, внутрішній план 
дій, уміння організовувати навчальну діяльність,  
рефлексія [4, с. 36‒39]. 

Щодо емоційної сфери, то для дітей характерний 
життєрадісний, бадьорий настрій, а також присутня емоційна 
вразливість, крім цього розвивається почуття симпатії, 
формуються моральні почуття: дружби, товариськості, обов’язку, 
гуманності. 

Соціально-емоційне та етичне навчання (SEE Learning) – це 
новаторська освітня програма, яку розробила міжнародна 
команда вчених Університету Еморі (США), за підтримки 
Лауреата Нобелівської премії миру Далай-лами XIV, на базі ідей 
соціально-емоційного навчання американськго психолога і 
наукового журналіста The New York Times Деніеля Гоулмана. В 
основі цієї програми – наукові праці та книга Д. Гоулмана 
«Емоційний інтелект», яка зараз на піку популярності у всьому 
світі. Програму розробляли впродовж двадцяти років. Масштабно 
її спробували в 500 закладах освіти (зокрема, у США, Індії, 
Бразилії, Великій Британії, Швеції, Швейцарії) впродовж останніх 
п’яти років. Програма підходить всім, оскільки у ній немає нічого, 
що б вступало в конфлікт з культурним чи релігійним контекстами 
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(серед дітей, які за нею навчалися, були мусульмани, буддисти і 
атеїсти).  

У 2019 році Міністерство освіти і науки України наказом 
№1431 від 18 листопада затвердило програму та матеріали для 
26 шкіл, які беруть участь у пілотному проєкті із впровадження у 
школах системи соціально-емоційного та етичного навчання 
(СЕЕН), яка не тільки розвиває м’які навички, але й має змінити 
атмосферу в школах та ставлення учнів до вчителів, навчання, 
один до одного та до самих себе.   

Кластерами п’яти компетенцій для тих, хто за нею 
навчається є: 

1. Самосвідомість: здатність точно розпізнавати власні 
емоції, думки і цінності і як вони впливають на поведінку.  

2. Самоврядування: здатність успішно регулювати свої 
емоції, думки та поведінку в різних ситуаціях ефективно 
управляти стресом, контролювати імпульси та мотивувати себе.  

3. Соціальна обізнаність: здатність сприймати перспективу 
та виявляти емпатію, включаючи людей з різних верств та 
культур.  

4. Навички взаємовідносин: здатність встановлювати та 
підтримувати здорові та корисні відносини з різноманітними 
особами та групами.  

5. Відповідальне прийняття рішень: здатність 
конструктивно вибирати особисту поведінку та соціальні 
взаємодії на основі етичних стандартів, проблем безпеки та 
соціальних норм. Реалістична оцінка наслідків різних дій, 
врахування власного добробуту та інших [5, с. 7‒11]. 

Практики СЕЕН представлено на офіційних сторінках 
громадської організації «Едкемп Україна», яка є ініціатором 
впровадження програми в Україні. Урок СЕЕН у школі передбачає 
використання практик, які адаптовані для кожного віку, але 
однакові за змістом. Кожен урок займає від 20 до 40 хвилин і має 
5 частин: «розігрів», презентація/обговорення, вправа на 
осмислення, рефлективна практика, підсумки. Існує спеціальний 
методичний посібник «Вибрані матеріали міжнародної програми з 
формування м’яких навичок СЕЕ-навчання» [1, с. 11‒18], який 
наразі перекладається та постійно оновлюється, додаючи 
адаптовані для українських учнів плани-конспекти уроків. 

В Аналітичному огляді «Можливості для реалізації 
соціально-емоційного навчання в рамках реформи «Нова 
українська школа» представлено: аналіз освітньої політики щодо 
сприяння соціально-емоційному навчанню; аналіз стандартів та 
освітніх програм середньої школи щодо сприяння соціально-
емоційному навчанню; огляд наявних практик вчителювання 
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щодо соціально-емоційного навчання; огляд сприйняття та 
готовності освітян щодо соціально-емоційного навчання; 
оцінювання спроможностей для розвитку людських ресурсів з 
соціально-емоційного навчання [2].  

Одним із головних завдань Нової української школи є 
формування в учнів м’яких навичок, зокрема уміння розуміти 
емоції та керувати ними, розвивати емоційне сприйняття світу та 
соціальні навички, виявляти емпатію та співчуття, проєктувати 
позитивну емоційну взаємодію, СЕЕН не тільки вирішує це 
завдання, а й змінює відношення учнів до школи, вчителів, 
однокласників і до самих себе. Структура СЕЕН виділяє три рівні 
та виміри, що є основою для успішної самореалізації. Програма 
дає можливість учням бути емоційно, етично та соціально 
залученими до світової спільноти, а також дозволяє глибше 
зануритися у надри власного внутрішнього емоційно-почуттєвого 
світу.  

Вважаємо, що впровадження програми СЕЕН в практику 
сучасної української школи є нагальною потребою, а вивчення 
взаємозв’язку СЕЕН та розвитку емоційної сфери молодших 
школярів відкриває нові шляхи для вивчення зазначеної 
проблеми. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА 

Громова Н. В. 
Сумський державний педагогічний університет  

імені А. С. Макаренка 
м. Суми, Україна 

Неодмінною умовою реалізації концепції «Нова українська 
школа» є формування системи академічної доброчесності у 
закладах загальної середньої освіти. Академічна доброчесність є 
невід’ємною складовою забезпечення якості освітньої діяльності 

https://cutt.ly/kTydqSd
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та якості освіти, а дотримання принципів академічної 
доброчесності під час освітнього процесу впливає не лише на 
якість шкільної освіти, а й на формування в учнів таких важливих 
цінностей, як чесність, довіра, справедливість, взаємодопомога, 
відповідальність. Саме тому підготовка майбутніх учителів на 
засадах академічної доброчесності є одним з пріоритетних 
завдань закладів вищої освіти.  

Згідно із Законом України «Про освіту» академічна 
доброчесність є одним із базових принципів освітньої діяльності 
та вагомим фактором оцінювання якості освітніх послуг, що 
надаються закладами освіти, та є «сукупністю етичних принципів 
та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 
освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 
наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 
результатів навчання та наукових (творчих) досягнень» [2].  

Діджеталізація суспільних процесів посилила можливості 
академічної недоброчесності в освітньому просторі, адже списати 
завдання або замовити роботу та видати її за свою можна, не 
витрачаючи значних зусиль. Тому проблема академічної 
доброчесності потребує нових інструментів для вирішення. 

У професійній підготовці майбутнього вчителя-словесника 
питанню формування та дотримання принципів академічної 
доброчесності приділяється значна увагу. Адже створення 
освітнього середовища на засадах академічної чесності 
дозволить отримати в результаті високу якість освіти та 
конкурентоспроможних компетентних фахівців. Зазначимо, що 
відповідно до Кодексу Академічної доброчесності Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
учасники освітнього процесу повинні діяти у професійних і 
навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності та 
професійної етики. У межах Тижня  академічної доброчесності, що 
проводиться щорічно у вересні, відбувається підписання 
Декларацій з академічної доброчесності  здобувачами вищої 
освіти. 

Представимо досвід роботи з формування академічної 
доброчесності на прикладі теми «Академічна доброчесність як 
важливий чинник якісної шкільної освіти» з курсу «Методика 
навчання української мови». Навчальна програма успішно 
пройшла сертифікацію щодо інтеграції інфо-медійної грамотності 
в навчальний предмет в рамках проєкту «Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна грамотність», який виконується Радою міжнародних 
наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств 
США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і 



69 

науки України та Академією Української преси, і рекомендована 
до впровадження. 

Перш за все, пропонуємо майбутнім учителям-словесникам 
ознайомитися з основними аспектами дотримання академічної 
доброчесності учнями (самостійне виконання завдань; 
використання у навчальній діяльності лише перевірених та 
достовірних джерел інформації; дотримання правил посилання 
на джерела інформації, яка використовується; надання 
достовірної інформації про результати власної навчальної 
діяльності) та видами академічної відповідальності для учнів 
(зауваження, повторне проходження підсумкового оцінювання, 
повторне проходження ДПА, повернення роботи на 
доопрацювання, позбавлення призових місць на учнівських 
олімпіадах, змаганнях, турнірах, конкурсах) та поміркувати які 
типи завдань для учнів «провокують» порушення принципів 
академічної доброчесності? Для підготовки радимо 
використовувати «Довідник з академічної доброчесності для 
школярів» [1].  

Після цього пропонуємо сформулювати власні правила, 
пропозиції  перевірки інформації у навчальному процесі. 

Узагальнимо правила і пропозиції, запропоновані 
студентами:  

− цікавтеся думкою учнів, якщо їм не подобається та чи 
інша тема творчої роботи, звичайно, вони звернуться до 
інтернет-ресурсів; 

− менше працюйте із завданнями підручника (до них 
майже завжди є ГДЗ, посібники); 

− не бійтесь експериментувати; 

− наголошуйте на тому, щоб учні черпали інформацію з 
достовірних джерел; 

− звертайте увагу на правила цитування; 

− знаходьте потенціал у кожному учневі, розкривайте їх 
індивідуальні особливості, так ви зрозумієте, що учням дається 
легше, а що важче; 

− виховуйте в учнів чесне ставлення до праці, почуття 
відповідальності за результати своєї навчальної діяльності; 

− вигадуйте творчі й креативні завдання, 
використовуйте у процесі навчання ігрові форми контролю й 
перевірки знань; 

− розвивайте критичне мислення учнів. 
Проілюструємо формування академічної доброчесності 

прикладом інтерактивного завдання-гри «Інформаційний дощ». 
Учасники гри повинні проаналізувати запропоновану думку з 
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трьох незалежних одна від одної точок зору: підтримую, не 
підтримую, утримався. Це дозволить змоделювати уявлення про 
порушене питання, з’ясувати позитивні та негативні його сторони. 
Викладач може запропонувати такі проблемні запитання: 
«Проблема плагіаторства конспектів уроків з української мови: за 
чи проти?», «Списування на уроках української мови». 

Після виконання завдання викладач просить здобувачів 
освіти представити результати.  

Наведемо один з прикладів (Свинолуп Ольга, здобувачка 
вищої освіти): «Боротися із вчительським плагіатом можливо, 
по-перше, у сучасній школі необхідно впровадити не «конспект 
уроку», а «план уроку»  або «дидактичний проєкт уроку». По-
друге, досить змушувати вчителів приносити друковані 
варіанти своїх конспектів, побережіть дерева! Вчимо учнів 
жити у еру цифрових технологій, а самі не можемо освоїти 
платформу, де можна розробляти і викладати конспекти? У 
такому разі, рекомендую Вам інтерактивний робочий зошит 
Wizer.me, де можна створити безліч різноманітних цікавих 
завдань (які учні мають змогу виконати прямо у цьому зошиті), 
додати абсолютно будь-яку інформацію, чи то у текстовому 
форматі, чи аудіозаписом, чи відео. І головною перевагою є те, 
що цим зошитом можна обмінюватися абсолютно з усіма 
зареєстрованими користувачами. Як виглядає конспект уроку 
української мови, розроблений у цьому зошиті, демонструю: 
https://app.wizer.me/preview/WYJF6Y. 

Окрім цієї платформи є безліч інших. Тож давайте будемо 
осучаснюватися, тоді й плагіату стане менше!» 

Порушенню академічної доброчесності сприяють  
однотипність завдань, неактуальність змісту запитам сучасності, 
відсутність розуміння доцільності виконання, окрім формального 
накопичення балів. Тому пропонуємо на вибір студента творчі 
завдання, наприклад: 

1. Напишіть проблемне есе на тему: «Моя Нова українська 
школа». Створіть фотоколаж або постер до Вашого есе 
(скористайтеся, наприклад, навчальним ресурсом – сайтами 
penal; tilde; IMGonline.com.ua; crello.com/ або ін. Презентуйте есе 
й фотоколаж у мультимедійному форматі.  

2. Напишіть блог-спогад «Незабутні хвилини педагогічної 
практики» й розмістіть його в соціальних мережах. 

Таким чином, дотримання засад академічної доброчесності 
є двостороннім процесом, в який включені як вчителі, так і учнів. 
Тому формування у майбутніх вчителів-словесників академічної 
доброчесності сприятиме у їхній подальшій професійній 
діяльності формуванню розуміння необхідності дотримання норм 

https://app.wizer.me/preview/WYJF6Y
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академічної доброчесності в учнів та адекватної дослідницької 
самооцінки учнів та вихованню покоління, яке зможе отримувати 
якісні освітні послуги та чесно вести власну дослідницьку 
діяльність протягом всього життя.  
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ВОКАЛЬНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ 
МИСТЕЦТВА 

Дашивець Н. А. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
До фундаментальних напрямів дослідження теоретичних 

засад і практичних пошуків сучасної музичної педагогіки належать 
питання вокального розвитку молодших школярів на уроках 
мистецтва. Саме вокально-хоровий спів постає як найбільш 
доступний учням початкових класів вид виконавської діяльності. 

Окремі проблеми вокально-хорової роботи, виховання 
вокально-інтонаційної культури особистості були предметом 
досліджень, присвячених особливостям розвитку музичних 
здібностей молодших школярів (Л. Дмітрієва, А. Козир, 
Г. Падалка, О. Ростовський), вихованню емоційної культури 
засобами вокально-хорової музики (Л. Сбітнєва). Учені 
наголошують, що вокально-хорові навички формуються й 
розвиваються у спеціально організованій навчально-педагогічній 
діяльності (Л. Дяченко, В. Мішедченко, О. Роденкова, 
Ю. Юцевич), де процес вдосконалення вокального розвитку 
молодших школярів на уроках мистецтва досягне ефективності в 
умовах інтегративного підходу, що пов’язано не тільки з 
розумінням основ вокального виконавства, а й освоєнням інших 
видів художньо-творчої діяльності. 

Важливу роль в розвитку вокально-інтонаційної культури 
особистості відіграє процес взаємодії музики з іншими видами 
мистецтва, оскільки на його основі генеруються нові можливості 
для ефективного представлення освітнього матеріалу 
мистецького спрямування: як інтегративне явище сучасної 
художньої освіти (О. Базелюк, Л. Масол, О. Отич, Г. Падалка); як 
інтегративні технологічні зв’язки, що реалізують варіативність, 
взаємопроникнення, багатошаровість, що на сьогоднішній день є 
засобом синтезу мистецтв в системі масових комунікацій. Музичні 
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твори здатні викликати емоції значної сили у величезної маси 
слухачів, проникаючи в глибини душі людини. 

В цьому контексті особливого значення набуває творчий 
характер діяльності педагога, який вміє долати стереотипність 
мислення, який розуміє значущість викладання музики як живого 
образного мистецтва. 

Використання вчителем різноманітних вокально-хорових 
вправ та ігор, на думку В. Мішедченко, допомагають зміцненню 
співочих навичок та готують дитячі голоси до вокальної роботи. 
Комплексність розспівування сприяє відпрацюванню не лише 
певної навички, але й усього комплексу вокально-хорових 
навичок. Автор зауважує, що мистецтво хорового співу потребує 
опанування технічними і художньо-виразними засобами 
виконання, які необхідні для передачі почуттів, думок, ідейного 
змісту творів. До таких засобів відноситься вокально-хорова 
техніка, яка включає систему співочих навичок, до яких входять 
співоча установка, дихання, дикція, звукоутворення,  
ансамбль [2, с. 69]. 

Вокальний спів об’єднує дітей у єдиний дружний колектив, 
організовує і дисциплінує, а головне, на думку М. Пасічнюк, 
розвиває в них музичність, пам’ять, мислення, мовлення, 
сприйняття та інші психологічні процеси. Саме тому на заняттях 
потрібно спрямовувати зусилля на виховання у школярів інтересу 
й любові до високохудожніх творів музичного ті художнього 
мистецтва, формування вокально-сценічної культури. Форми і 
методи роботи педагога направлені на формування у дітей 
внутрішніх стимулів до навчання вокалу, самостійного творчого 
мислення, підводять їх до особистісного захоплюючого відкриття 
світу музичного та художнього мистецтва[3, с. 337]. 

В дисертаційному дослідженні О. Майба доводить, що 
процес вокально-хорового навчання полягає у забезпеченні 
відповідних функцій: мотиваційно-пізнавальної, гедоністичної і 
вокально-діяльнісної. Мотиваційно-пізнавальну функцію автор 
розглядає як інтерес і мотивацію учнів початкових класів до 
опанування духовних цінностей у процесі спілкування з вокально-
хоровим мистецтвом; гедоністична функція передбачає здатність 
молодших школярів співпереживати, оцінювати художній зміст 
твору у процесі вокально-хорового навчання; вокально-діяльнісну 
функцію в структурі вокально-хорового навчального процесу 
автор розглядає як розуміння учнями художньо-змістової сутності 
духовних творів та відтворення їх у хоровій  
діяльності [1, с. 62–63]. 

Отже, головною ознакою вдосконалення вокального 
розвитку молодших школярів є переживання музики як 



73 

усвідомлення змісту музичного твору, а також прояв емпатії як 
здатності занурення в авторську ідею, переживання чуттєвого 
ладу вокального твору. Особливого значення набувають 
емоційно-оціночні процеси, які входять не тільки в структуру 
художнього змісту музики, а й пронизують власні переживання 
особистості виконавця. 
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ЦИФРОВІ ФОРМИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Дождікова  Д. С. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Освітня спільнота України сприяє розвитку цифрової 

компетентності педагога. Це не лише технічні навички, а й знання, 
зосереджені на когнітивних, соціальних й емоційних аспектах 
діяльності та життя в цифровому середовищі, що змінюються з 
появою нових технологій. Після оголошення пандемії обмеження 
фізичної мобільності призвело до помітного зростання частки 
віддаленого цифрового навчання. Користувачі чимдалі частіше 
обирають дистанційну освіту, використовуючи різні онлайн-
платформи, курси та вебінари, додатки. Сучасні тенденції 
створення і розширення функціональності портативних 
електронних пристроїв змушують світову спільноту 
замислюватися про їх використання з освітньою метою. 
Останніми роками вчені все частіше говорять про виникнення 
навчання за допомогою мобільних пристроїв або мобільне 
навчання 

Мобільне навчання – це навчання в умовах, коли учень має 
мобільний доступ до освітніх ресурсів, може взаємодіяти з 
викладачем та іншими учнями. 

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/2161/1/11.pdf
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Метою мобільного навчання є доповнення навчального 
процесу інтерактивними технологічними складовими; спонукання 
школярів до застосування набутих знань, умінь та навичок під час 
виконання цифрових та інтерактивних вправ; самонавчання під 
час користування новітніми технологічними мультимедійними 
файлами та додатками; двосторонній процес здобуття знань під 
час якого у учнів є можливість поширення власних знань на уроках 
та поза ними. 

Під час регулярного оснащення навчального процесу 
новітніми технологічними додатками, методичними, 
літературними та мультимедійними файлами школярі мають 
можливість розвивати свій рівень знань нестандартними 
методами. Начальний процес повинен постійно оснащуватись та 
розвиватись у всіх сферах інтерактивних технологій. Тому, 
одними з найбільш актуальних технологічних рішень є мобільні 
додатки для певного шкільного віку, які розроблені саме для 
вивчення та формування у учнів навичок та знань. Центральним 
аспектом даного рішення є те, що під час формування 
«технологічного прориву» у шкільній освіті вчителі повинні 
формувати уявлення та корегувати набуті знання дітей 
нестандартними методами та формами роботи. 

На сьогоднішній день розроблено велику кількість 
мобільних додатків для вивчення іноземних мов, практичного 
використання знань та навичок. Популярними додатками 
вважаються: Duolingo, Memrise, Busuu, LinguaLeo, Rosetta Stone. 
Менш популярними у використанні вважаються: Johnny 
Grammar’s Word Challenge, LingQ, EnglishDom, Ankі. Слід 
зазначити, що вони всі націлені на вивчення іноземної мови для 
дітей та дорослих у вільний або, запланований заздалегідь, час.  

Мобільні додатки для вивчення англійської мови можуть 
оснащати урок, заняття, позаурочний час школяра та спрямувати 
його для вивчення іноземної мови.  

Розглянемо обрані додатки Duolingo, EnglishDom, Busuu, 
LenguaLeo, Rosetta Stone за такими аспектами: системність, 
функціональність, актуальність, приналежність до певного 
шкільного віку (9–10 років (4 клас НУШ). 

Duolingo (https://www.duolingo.com/) – додаток спрямований 
на практичне використання набутих знань учнів під час online – 
змагань, перегонів, перевірки знань шляхом перекладання тексту, 
аудіювання, переказу.  

Під час навчання разом з додатком учень формую 
візуальне уявлення про предмет, назву якого запам’ятовує, може 
відразу побачити свою помилку та проаналізувати. Duolingo 
розроблений як  для дітей шкільного віку, так і для дорослих, тому 

https://www.duolingo.com/
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що під час використання ми вказуємо причину вивчення іноземної 
мови, обираємо час проведення заняття. За рахунок того, що 
додаток кольоровий та оснащений не лише візуальними, а ще й 
аудіо файлами учень може корегувати свою вимову. Після 
виконання кожної вправи можна перевірити рівень набутих знань 
та скорегувати навчальний процес під час вивчення та 
формування нового матеріалу. 

EnglishDom (https://www.englishdom.com/) – додаток 
розрахований поглибленого вивчення англійської мови для 
просунутих учнів 4 класу. Вправи поділяються на 4 типи: набуття 
нових знань, тематичне оснащення, візуальне та практичне 
запам’ятовування та перевірка.  

Кожний урок доповнюється новими словами (10 слів 
кожного дня), для покращення словникового запасу. Кожного 
тижня перевірка знань – формування рейтингу та прогресу учня. 
Візуалізація та поділ на теми систематизує запам’ятовування 
учнями слів. Актуально те, що після вивчення повної теми функція 
«інтервального повторення», заснована на кривій забування слів 
Еббінгауза допомагає покращити вже отриманні знання. 

Busuu (https://www.busuu.com/en) – додаток, який поєднує 
всі форми контролю вивчення іноземної мови, формує уявлення, 
візуалізацію, правильну вимову та дає можливість самоаналізу, 
самонавчання та використання набутих знань під час спілкування. 
Додаток розрахований для середнього шкільного віку (11–15 
років, 5–9 клас), але його також можна використовувати у 4 класі 
для повторення тем та вивчення додаткових слів, правильної 
вимови та для повторення навичок спілкування іноземною мовою. 

Базову лексику можна вивчити за допомогою вправ і 
словника, а також прослуховування діалогів і проходження 
інтерактивних тестів. 

LenguaLeo (https://lingualeo.com/ru/) – універсальна 
програма, як для дітей, так і для дорослих. Може виступати 
власним словником для кожної люди, який вона формує під час 
навчального процесу. Навчальний процес інтенсивний та формує 
не лише уявлення, а ще й правильність вимови на кожному рівні 
навчання, допомагає сформувати фразовий конструктор. 

Додаток оснащений спеціальними тренажерами та 
вправами для перекладу прочитаного та почутого. Поділ слів на 
теми, формує правильний алгоритм вивчення та поділ слів за 
певними асоціаціями.  

Rosetta Stone (https://www.rosettastone.eu/) – мобільний 
додаток, для вивчення та формування правильної вимови слів, 
розрахований для молодшого шкільного віку. Це не просто сервіс 

https://www.englishdom.com/
https://www.busuu.com/en
https://lingualeo.com/ru/
https://www.rosettastone.eu/
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для вивчення іноземної мови, це цілий набір мобільних додатків 
до одного з найвідоміших інтерактивних підручників.  

Перевагою Rosetta Stone є унікальна методика, що 
дозволяє вивчати мову так, як це роблять діти – інтуїтивно, без 
книжок з граматикою та словників. Подібний підхід досить цікавий 
та дієвий, адже особливістю програми є імітація занурення в 
англомовне середовище. У додатку є великий набір інтерактивних 
уроків та вправ, метою яких є створення асоціативного ряду. 
Програма підходить як для новачків, так і для просунутих 
користувачів. За допомогою мікрофона програма може оцінити 
правильність Вашої вимови, що не може не тішити.  

Отже, під час вивчення іноземної мови вчителі та учні 
можуть комплексно користуватись мобільними додатками під час 
навчального процесу, та у позаурочний час. Актуальність саме 
такого методу навчання орієнтується на розвитку навичок 
школярів у інформаційних технологіях, що допоможе спрямувати 
ці навички на вивчення нового матеріалу у ігровій, мультимедійній 
формі навчання. Учень під час вивчення матеріалу, який буде 
візуалізовано, сформовано, поділено за тематикою та асоціацією 
зможе легко орієнтуватись, вивчати та користуватись набутими 
знаннями не тільки під час уроків, а й у своєму житті. На первинній 
стадії вивчення іноземною мовою вчитель повинен користуватись 
інтерактивними, ігровими, методами навчання, 

Аналізуючи мобільні додатки, які були надані вище, можна 
виділити лише три (LenguaLeo, Duolingo, Rosetta Stone). Саме 
вони зможуть повноцінно сформувати у дітей навички та знання, 
під час вивчення іноземної мови. Візуалізують та актуалізують 
необхідність знань та навичок не лише під час навчального 
процесу а й поза ним. 
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На сьогодні чи не найбільшого поширення здобули три 

інноваційні технології: предметно-орієнтована, особистісно 
зорієнтована, а також технологія партнерства. За критерієм 
продуктивності, що поєднує в собі розмаїття великої кількості 
певних показників, можливо диференціювати технології та 
порівнювати їх між собою за співставними параметрами. 

Інноваційні підходи висувають підстави стверджувати, що 
за допомогою їх запровадження значною мірою підвищується 
якість навчально-виховного процесу. 

Виникає проблема, з якою стикається велика кількість 
учителів початкових класів. Процес реформування школи, який 
відбувається відповідно до закону України «Про загальну 
середню освіту», Концепції загальної середньої освіти, 
Державного стандарту початкової освіти, забезпечує системне 
оновлення змісту та перехід на нову структуру навчання. В 
учителів з’являється можливість застосовувати нові активні 
технології навчання, цінні вони й для кожного учня. 

Великим завданням математики в молодшій школі є 
розвиток пізнавальних здібностей у дітей. Необхідно 
вдосконалювати уміння учнів спостерігати і порівнювати, виділяти 
спільні та окремі риси у порівнюваних об’єктах, використовувати 
такі операції, як аналіз, синтез, узагальнення, конкретизація. 

Інтерактивні технології передбачають організацію 
кооперативного навчання, коли індивідуальні завдання 
перетворюються у групові, кожен учасник вносить винятковий 
вклад у спільні зусилля, зусилля кожного учасника потрібні та 
незамінні для успіху всієї групи. Для опрацювання інтерактивних 
технологій учителю необхідно змінити свої особисті підходи до 
навчання, а в учнів повністю змінюють в такому разі життя класу. 
Тому для роботи з цією технологією учителю необхідна певна 
підготовка (дидактична, моральна) та й учителю і учням треба 
звикнути до них  

Іншими словами кооперативне навчання називають 
поєднанням зусиль учнів і вчителів для швидкого та 
ефективнішого досягнення поставлених цілей. Виділяються цілі 
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індивідуальні та спільні для всіх. Саме для досягнення спільної 
мети молодші школярі співпрацюють між собою, поєднують свої 
вміння, що, у кінцевому підсумку, приводить до прискорення 
покращення навчання. Головну увагу потрібно зосередити на 
співробітництві, а не на змаганні, бо це буде допомагати 
отриманню кращих результатів усіма школярами. 

На думку О. Пометун та Л. Пироженко поділяють 
інтерактивні технології навчання на 4 групи: групове навчання 
(робота учня з учителем чи однолітком один на один, трійками, 
четвірками), фронтальне навчання, навчання у грі, навчання у 
дискусії. «Кооперативна (колективна) форма навчальної 
діяльності – це форма організації навчальної процесу в групах, 
яка ґрунтується на співпраці усіх учасників для вирішення 
загального завдання та досягнення спільно визначеної мети. За 
такої організації навчання учитель керує роботою кожного учня 
опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність 
групи. Кооперативне навчання відкриває для учнів можливості 
співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу реалізувати природне 
прагнення кожної людини до спілкування, сприяє досягненню 
учнями вищих результатів засвоєння знань і формування вмінь. 
Така модель легко й ефективно поєднується із традиційними 
формами та методами навчання і може застосовуватися на різних 
етапах навчання До інтерактивних технологій кооперативного 
навчання відносять: «Роботу в парах», «Роботу в мікрогрупах», 
«Карусель», «Акваріум», «Діалог», «Ротаційні трійки», «Пошук 
інформації», «Синтез думок», «Коло ідей» [2]. 

При використанні методів кооперативного навчання 
школярі повинні вербалізувати свої думки і підтверджувати свої 
висловлювання. Діти намагаються подивитись на поставлену 
проблему з іншої сторони та проаналізувати її, цей аналіз не 
завжди збігається з аналізом інших членів групи. 

Парна і групова робота яка організована на уроках сприяє 
засвоєнню, нових компетенцій. Цю роботу можна 
використовувати одразу після викладу нового матеріалу, на 
початку нового уроку замість опитування, на спеціальному уроці, 
що присвячений засвоюванню нових компетенцій, або бути 
частиною повторювально-узагальнюючого уроку [1]. 

Групи кооперативного навчання базуються на позитивному 
взаємозв’язку кожного члена команди. Цілі формуються так, щоб 
учасники групи цінували один одного і дбали про академічні успіхи 
та соціальні досягнення інших. Учні відповідальні за те, щоб 
повністю оволодіти матеріалом. Лідерство розподіляється між 
учасниками групи. Від учасників групи передбачують, що вони 
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допоможуть один одному з метою блискучого виконання 
завдання. 

Під час кооперативного навчання навчальна діяльність 
відбувається за постійної участі всіх школярів. Це навчання 
потребує від кожного школяра вміння співпрацювати один з 
одним, міркувати, приймати рішення. Залежно від інтерактивних 
форм дитина навчається працювати з інформацією, робити 
опорні схеми, алгоритми та конспекти, обмінюватися своїми 
знаннями з іншими, висловлювати власні думки, розв’язувати та 
складати різноманітні різнорівневі завдання, оцінювати свою 
самостійну роботу та роботу своїх однокласників. 

Сучасні уроки математики з використанням інтерактивної 
технології кооперативного навчання мають багато переваг над 
традиційним, бо освітній процес відбувається за допомогою 
творчості та комунікації. Молодші школярі під час роботи в групах 
і парах намагаються самостійно вирішувати доступні для них 
завдання та чітко йти до поставленої мети. Завдяки 
інтерактивним технологіям у дітей вдосконалюється 
допитливість, відповідальність, цілеспрямованість, 
наполегливість, комунікативність. Результат навчання в малих 
групах залежить від того, наскільки кожен член групи зрозуміє 
важливість співпраці і взаємодії через взаємодопомогу. 
Застосування цієї технології надає учням можливість під час 
уроків формулювати та висловлювати свою думку. 
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО 

ЧИТАННЯ 
Дуванська В. В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Хващевська О. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
У контексті представленого дослідження заслуговує на 

увагу думка про те, що одним із чинників впливу на формування 
навичок культури мовлення учнів є оволодіння нормами 
української літературної мови. Твори художньої літератури й усної 
народної творчості, у тому числі і малі літературні форми 
(прислів’я, приказки, фразеологізми, загадки, скоромовки), 
розглядаються в дослідженні як важливі джерела формування 
мовленнєвої культури молодшого школяра. Можливості 
літературного читання в мовленнєвому розвитку молодших 
школярів важко переоцінити. Література занурює учнів у стихію 
рідної мови, знайомить їх iз творами, які увійшли до золотого 
фонду літератури, вчить сприймати художнє мовлення. Усі 
функції мовлення: комунікативна, когнітивна, емоційна, поетична, 
естетична – реалізуються в процесі вивчення літератури [1, с. 66].  

Із орієнтацією на нову мету навчання – формування й 
удосконалення вмінь і навичок володіння мовою в усіх сферах, 
видах і типах мовленнєвої діяльності – перед учителями 
початкової школи постала необхідність допомогти школярам 
усвідомити, що вони повинні говорити і писати зрозуміло для 
інших, що існують спеціальні правила (норми), яких необхідно 
дотримуватись. А тому традиційних знань з фонетики і граматики 
недостатньо, щоб користуватися мовою як засобом спілкування. 
Для цього слід знати ще й норми комунікативної компетентності: 
Що саме? Де? Коли? Як? говорять і мають говорити люди в тих чи 
інших ситуаціях [2, с. 74].  

Проблема розвитку мовлення молодших школярів 
вивчалася вченими в різних напрямах: розвиток усного і 
писемного мовлення (В. Бадер, О. Вишник, Р. Вовкотруб, 
О. Глазова, Л. Кашуба, О. Лобанчук, М. Орап, О. Павлик, 
О. Полєвікова); формування комунікативно-мовленнєвих умінь і 
навичок (Г. Демидчик, О. Петрук); розвиток креативного та 
образного мовлення, навчання опису (О. Артемова, С. Паламар, 
Т. Петровська, Л. Порядченко, Н. Сіранчук); збагачення 
лексичного запасу учнів (К. Пономарьова, О. Тимченко, 
Ю. Тимофєєва); вдосконалення фонетичноорфоепічної 
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правильності мовлення (Е. Анафієва, О. Дем’яненко, О. Паскаль); 
процес навчання виразного читання (С. Ікрамова); формування 
культури мовлення і спілкування (С. Пенькова, Л. Соловець); 
особливості виразного мовлення і читання (С. Ікрамова, 
В. Казакова, Л. Орлова, Н. Семельова) та ін. [2, с. 75]. 

Зазначимо, що процес спілкування має кілька етапів:  

− орієнтація в умовах (хто, де, коли, з якою метою) 
комунікативної ситуації;  

− планування змісту майбутнього висловлювання;  

− реалізація;  

− контроль за ефективністю висловлювання.  
Умовою успішного здійснення комунікативної діяльності є 

сформованість у мовця відповідних умінь для її забезпечення на 
кожному з етапів процесу спілкування [3, с. 27]. 

Головними завданнями рідномовної освіти у початковій 
школі є: 

− виховання стійкої мотивації до читання та прагнення 
вдосконалювати своє мовлення; 

− сприяння індивідуальному самовияву учнів та взаємодії 
між ними через розвиток комунікативних умінь, зокрема 
діалогічного мовлення, театралізацію; 

− розвиток уміння вдумливого читання і базових 
правописних умінь; 

− збагачення духовного світу учнів через естетичне 
сприймання творів художньої літератури та медіапродуктів; 

− розвиток уяви та творчого мислення учнів за допомогою 
творів літератури та мистецтва, медіатекстів, театралізації, гри; 

− формування умінь опрацьовувати тексти різних видів 
(художні, науково-популярні, навчальні, медіатексти); 

− розвиток здатності спостерігати за мовними явищами, 
експериментувати зі звуками, словами, фразами, зокрема і в 
мовних іграх, для опанування початкових лінгвістичних знань і 
норм української мови; 

− створення сприятливого мовного середовища у школі, 
зокрема й через пізнання сучасної дитячої літератури різної 
тематики та жанрів [4, с. 5].  

Отже, одним із складників комунікативної компетентності 
молодшого школяра є здатність розуміти й відтворювати 
прочитану інформацію. Для забезпечення такої здатності 
необхідно сформувати в учнів повноцінну навичку читання, уміння 
висловлювати своє ставлення до прочитаного, сприймати 
художній текст як засіб збагачення особистого емоційно-чуттєвого 
та соціального досвіду, користуватися раціональними прийомами 
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пошуку потрібної інформації в різних джерелах, працювати з 
інформацією в різних форматах, застосовувати її в навчально-
пізнавальних, комунікативних ситуаціях, практичному  
досвіді [5, с. 57].  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Євтухова Т. А. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Новгородська І. А. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Прискорені темпи розвитку суспільства висувають все 
більші вимоги до здоров’я. В Україні спостерігається збільшення 
кількості дітей, які хворіють на  серцево-судинні захворювання, 
ожиріння, порушення постави, мови, зору, координації рухів, 
діяльності органів дихання. Відомо, що в суспільстві рівень 
здоров’я значною мірою пов’язаний із рівнем освіти. А тому 
завдання збереження й зміцнення здоров’я потрібно 
розв’язувати, насамперед, педагогічними засобами, при цьому 
формувати здоров’язбережувальні компетентності необхідно 
комплексно і починаючи з перших днів дитини в школі: надавати 
інформацію, навчати методам, прийомам і навичкам здорового 
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способу життя. Про важливість цього завдання акцентовано увагу 
і в Концепції Нової української школи, де «здатність і бажання 
дотримуватися здорового способу життя» [2, с. 12] є вмістом 
однієї з 10 ключових компетентностей, а саме – екологічна 
грамотність і здорове життя. 

Актуальність здоров’язбережувальної компетентності 
досліджують багато науковців. Нам близька позиція 
В. Молодиченко та Н. Молодиченко, які визначають 
здоров’язбережувальну компетентність, як здатність зміцнювати 
власне фізичне, психічне, емоційне й соціальне здоров’я, дбати 
про здоров’я інших. Тому формування здоров’язбережувальної 
компетентності учнів початкової школи повинно стати важливим 
елементом освітнього процесу. Ефективність формування 
здоров’язбережувальної компетентності школярів значною мірою 
залежить від вибору учителем методів роботи. У зв’язку з цим 
педагогам необхідно усвідомити потреби та здібності учнів, 
ураховувати їхні зацікавлення та емоційні стани в конкретний 
момент спілкування, створити позитивний мікроклімат під час 
проведення занять [3, с. 243]. 

Із метою формування у дітей основ свідомого ставлення до 
власного здоров’я, в поєднанні з формуванням навичок в 
оздоровленні, мають бути впроваджені різні 
здоров’язбережувальні технології, які потім діти можуть 
виконувати самостійно. О. Ващенко виокремлює такі типи чинних 
технологій здоров’язбереження: здоров’язберігальні – технології, 
що створюють безпечні умови для перебування, навчання та 
праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної 
організації виховного процесу; оздоровчі – технології, спрямовані 
на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів; 
технології навчання здоров’я – гігієнічне навчання, формування 
життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів 
тощо), профілактика травматизму [1, с. 15]. Ці технології  можуть 
реалізовуватися завдяки відповідним темам у предметах 
загальнонавчального циклу, введенню нових предметів, 
організації факультативного навчання та додаткової освіти, 
вихованню культури здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я 
як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу 
життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, 
здоров’я родини. 

Найпопулярніші і загальнодоступні здоров’язбережувальні 
технології, які може використовувати вчитель початкової школи 
під час організації навчального процесу: фізкультурна хвилинка – 
динамічна пауза під час інтелектуальних занять; пальчикова 
гімнастика – застосовується на уроках, де учень багато пише; 
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гімнастика для очей – запроваджується в ході інтелектуальних 
занять; зміна видів діяльності – це доцільне чергування різних 
видів діяльності на уроці (усна робота, письмова, ігрові моменти 
й ін.); артикуляційна гімнастика (лічилки, ритмічні вірші, усні 
перекази, хорові повторення), які використовуються на уроках не 
тільки для розумового, психологічного і естетичного розвитку, а й 
для зняття емоційної напруги; ігри: дидактичні, рольові, ділові; 
релаксація під час інтелектуальних занять для зняття напруги або 
підготовки дітей до сприйняття великого блоку нової інформації; 
технології естетичної спрямованості (походи в музеї, відвідування 
виставок, робота в гуртках); оформлення класної кімнати 
відповідно до санітарно-гігієнічних вимог до стану приміщення, у 
якому відбуваються заняття; технології, що створюють 
позитивний психологічний клімат на уроці; емоційні розрядки – 
міні-ігри, жарти, хвилинки гумору, цікаві моменти. Загалом усе, що 
допомагає зняти напругу при великих емоційних та 
інтелектуальних навантаженнях; бесіди про здоров’я, аби  
забезпечити учневі душевний комфорт і відчуття захищеності, які 
дозволять вчитися із задоволенням, а не з примусу; робота з 
батьками, адже саме вони відповідають за дотримання режиму 
дня, харчування і стежать за фізичним здоров’ям дитини; бесіди 
на класних годинах, виступи медичних працівників на батьківських 
зборах [4, с. 103–105].  

Також допомогти вчителю в його діяльності, можуть 
«Ранкові зустрічі», які стали невід’ємним атрибутом у початковій 
школі. Ранкова зустріч – це запланована, структурована зустріч, 
яка займає важливе місце в повсякденному розкладі діяльності 
класу, де панує атмосфера піклування та відповідальності. 
Реалізацію ранкових зустрічей забезпечують чотири основні 
компоненти: вітання, групове заняття, обмін інформацією та 
щоденні новини. В межах кожного структурного елементу 
ранкових зустрічей можна реалізовувати такі здоров’язберігаючі 
технології: фізична складова (ранкова гімнастика,  пальчикова 
гімнастика, дихальна гімнастика, фізкультхвилинки ); соціальна 
складова( вправа «релаксація», казкотерапія, інсценізації ); 
духовна і психічна складові (сміхотерапія, психогімнастика, 
кольоротерапія) [5].  

Таким чином, до особливостей роботи вчителя початкової 
школи із здорового життя учнів належить необхідність володіння 
комплексом здоров’язбережувальних технологій, за допомогою 
яких у молодшого школяра закладається фундамент основ 
збереження життя та зміцнення здоров’я, учні оволодівають 
необхідними знаннями, навичками та життєвими компетенціями, 
методикою забезпечення здорового способу життя.  
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Навчально-виховний процес школи та кожен урок несуть 
значний потенціал, який варто використати для формування 
здорового способу життя. Важливим завданням закладу освіти є 
створення безпечних і нешкідливих умов навчання й виховання 
учнів, які б сприяли формуванню здоров’язбережувальної 
компетентності. Тому що значне навчальне навантаження з 
одного боку та недостатня рухова активність учнів, зменшення 
часу перебування на свіжому повітрі з іншого боку, призводить до 
перевтоми молодших школярів, зниження адаптаційних 
можливостей організму. З’ясовано, що процес формування 
здоров’язбережувальної компетентності тривалий, неперервний, 
розвивається впродовж всього життя людини. Найбільш 
важливим для формування розуміння здоров’я як однієї із 
головних цінностей життя людини визнається вік, який за віковими 
межами співпадає із навчанням дитини в початковій школі. Саме 
тому розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів 
початкової школи, надається особливе значення. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ РІДНОЇ 
МОВИ В УМОВАХ НУШ 

Ємельяненко В. Ю. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
У статті 7 основного Законі України «Про освіту» зазначено, 

що мовою освітнього процесу є державна (українська) мова і 
кожен заклад освіти, незалежно від рівня, форми власності, 
географічного розміщення і т. д., зобов’язаний забезпечити 
обов’язкове вивчення державної мови. При цьому особам, які 
належать до корінних народів України, надається право 
здобувати загальну середню освіту в державних чи приватних 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
https://nus.org.ua/articles/rankova-zustrich-shho-tse-i-navishho/
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закладах освіти мовою відповідного корінного народу, проте 
засвоєння державної мови залишається обов’язковим [2]. Задля 
забезпечення її опанування Законом України «Про повну загальну 
середню освіту» окреслено обсяги навчання українською мовою: 
«Особи, які належать до інших національних меншин України, 
здобувають у державних, комунальних чи корпоративних 
закладах освіти базову та профільну середню освіту державною 
мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального 
часу» [3]. 

Отже, на рівні повної загальної середньої освіти кожен 
громадянин і мешканець України має вивчати державну мову в 
закладі освіти чи із залученням інших форм набуття освіти 
(дистанційної, мережевої, екстернатної, сімейної, педагогічного 
патронажу та ін.) відповідно до державних стандартів. Першим 
рівнем повної загальної середньої освіти в Україні є початкова 
освіта, що здобувається протягом чотирьох років і передбачає 
виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених 
державним стандартом початкової освіти [3]. 

У «Державному стандарті початкової освіти» вказано, що 
вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з 
урахуванням компетентнісного підходу і наводиться перелік 
ключових та предметних компетентностей здобувачів початкової 
освіти. Слід підкреслити, що перші дві із ключових 
компетентностей (вільне володіння державною мовою та 
здатність спілкуватися рідною мовою) відображають обов’язкові 
результати навчання з галузі «Мови та літератури» – першої й 
основної освітньої галузі державного стандарту. До її мети 
належать: «формування комунікативної, читацької та інших 
ключових компетентностей; розвиток особистості здобувачів 
освіти із застосуванням засобів різних видів мовленнєвої 
діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами 
відповідних корінних народів і національних меншин для 
духовного, культурного і національного самовираження, 
користуватися ними в особистому і суспільному житті, 
міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, 
розвиток мовленнєво-творчих здібностей» [1].  

Отже, значущість освітньої галузі «Мови та літератури» 
полягає в тому, що вивчення рідної мови є не лише метою 
освітнього процесу на цих уроках, але й засобом, який допомагає 
вивчати усі інші предмети початкової школи, а надалі – базової та 
старшої, стає запорукою успішності особистості учня в побудові 
індивідуальної життєвої траєкторії та досягненні життєвих цілей. 

Особливістю «Державного стандарту початкової освіти» 
2018 р., на відміну від попередніх стандартів, є те, що в ньому не 
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відображається обсяг мовної теорії, необхідний для опанування, 
а зміст мовного матеріалу для вивчення закладено в категоріях 
«Загальні результати навчання здобувачів освіти» та 
«Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти». Тож, мовна 
система, яка передбачає поділ усього матеріалу на рівні 
(фонетичний, лексичний, граматичний та ін.), відображена в 
зростанні обсягу та складності результатів навчання. Поступове 
зростання складності як мовного матеріалу, так і методики його 
навчання підкреслено ще й тим, що весь період початкового 
навчання поділено на два цикли: у першому (1–2 класи) освітній 
процес організується на основі застосування діяльнісного підходу 
на інтегрованій основі та з переважанням ігрових методів, а в  
другому циклі (3–4 класи) переважає інтегровано-предметна 
основа навчання [1].  

Ілюстрація принципу концентричного ускладнення мовного 
матеріалу  наявна в типових освітніх програмах [4], де обов’язкові 
результати навчання відображено в змісті виучуваного мовного 
матеріалу (НУШ–1 – за редакцією О. Савченко) чи конкретизації 
обов’язкових результатів навчання в очікуваних результатах 
навчання (НУШ–2 – за редакцією Р. Шияна), однак основний 
акцент на формуванні граматичних умінь і навичок у обох 
програмах зроблено на 4-й клас. Зауважимо, що граматика 
загальновизнано є одним із найскладніших для опанування 
здобувачами початкової освіти мовних рівнів, оскільки, 
включаючи морфеміку, словотвір, морфологію й синтаксис, а в 
деяких тлумаченнях і текстологію та стилістику, побудована на  
абстрагуванні від змісту мовного матеріалу та його 
безпосереднього сприйняття [1, с. 136]. Усе це вимагає особливої 
уваги до якості граматичних знань молодших школярів. 

У типових освітніх програмах [4] граматичний матеріал 
аналогічно подається у змістових лініях «Досліджуємо мовні 
явища»/«Досліджуємо мовлення». Проведений порівняльний 
аналіз  змісту мовного матеріалу/очікуваних результатів навчання 
в обох програмах надав змогу узагальнити його зміст за 
розділами граматичного матеріалу і виявити, що в типових 
освітніх програмах тотожно вивчається такий обсяг граматичних 
тем: 

1. Словотвір: загальне уявлення про способи 
словотворення (без уведення термінів): префіксально-
суфіксальне словотворення, уявлення про складні слова. 

2. Морфологія: частини мови; самостійні та службові 
частини мови; граматичні значення самостійних частин мови: 
іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник; 
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прийменник  як службова частини мови; вживання їх у власному 
мовленні в правильних граматичних формах.  

3. Синтаксис: словосполучення та речення, зв’язок слів у 
словосполученні; головні та другорядні члени речення;  однорідні 
члени речення; просте і складне речення (загальне уявлення); 
види речення за метою висловлення; тексти різних типів, стилів, 
жанрів, медіатексти; тема і мета тексту; план тексту. 

Однак типова освітня програма НУШ–2, на відміну від  
НУШ–1, містить ще й такий граматичний матеріал:  

− морфеміка (будова слова, основа та закінчення, значущі 
частини основи слова, спільнокореневі слова) – за НУШ–1 цей 
матеріал вивчається в 3-му класі, а в 4-му класі повторюється;  

− загальне уявлення про вигук як службову частину мови 
(у типовій освітній програмі НУШ–1 вивчення цього граматичного 
матеріалу не передбачено). 

Отже, аналіз нормативних вимог до навчання граматики 
рідної мови засвідчив важливість особливої уваги до формування 
системи граматичних знань здобувачів початкової освіти, а також 
наявність незначних відмінностей у змісті граматичного матеріалу 
за НУШ–1 та НУШ–2, що обумовлює потребу побудови 
експериментальних технологій на граматичному матеріалі, 
спільному для обох типових освітніх програм. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА НА УРОКАХ У НОВІЙ 

УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 
Єфименко А. Д. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Вікторенко І. Л. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
В умовах реформування Нової української школи (НУШ) 

активізуються питання модернізації змісту освіти, підходів до 
навчання, перш за все, здобувачів початкової ланки освіти, яка 
виступає першою і найважливішою сходинкою в 
загальноосвітньому процесі. Її метою є всебічний розвиток 
дитини, талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних 
умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 
особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток 
самостійності, творчості та допитливості [2].  

Реформа НУШ орієнтована на те, щоб зробити випускника 
конкурентноздатним у ХХІ столітті: випустити зі школи цілісну 
особистість, усебічно розвинену, здатну до критичного мислення, 
патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-
етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, 
інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати 
економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж  
життя [5].  

Означені вимоги до випускника середньої школи України 
висуває насичене технологіями сучасне суспільство. Суспільству 
ХХІ століття потрібні українці, «здатні до ризику та інновацій»  
[5 c. 6], у яких, серед інших наскрізних умінь, мають бути 
сформовані вміння критично та системно мислити. У зв’язку з 
означеним особливої актуальності набуває питання розвитку 
кричного мислення молодших школярів як особливого типу 
мислення дитини, здатності самостійно вирішувати проблеми 
через всебічний аналіз та вміння відстоювати свою думку [7].  

О. Пометун, член-кореспондент НАПН України, д-р пед. 
наук, професорка, авторка-розробниця посібників і програм із 
критичного мислення для початкової й основної школи, 
співзасновниця освітньої платформи «Критичне мислення» 
визначає критичне мислення як «один з модних трендів в освіті», 
як «складне й багаторівневе явище. Мислити критично означає 
вільно використовувати розумові стратегії та операції високого 
рівня для формулювання обґрунтованих висновків і оцінок, 
прийняття рішень» [6].  
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Доцільність порушеної нами проблеми посилюється 
результатами моніторингового дослідження наскрізних умінь 
учнів початкової школи, здійснене Директоратом шкільної освіти 
Міністерства освіти і науки України, Командою підтримки реформ 
при Міністерстві освіти і науки України, LEGO Foundation, фінсько-
українським проєктом «Learning together»/«Навчаємося разом» та 
ін. установами. Здатність учнів до критичного та системного 
мислення оцінювалась за результатами виконання двох 
компетентнісних завдань. Перше з них передбачало розподіл 
тверджень на правдиві, неправдиві та сумнівні, друге – системне 
представлення достовірної інформації та даних. Як свідчать 
результати досліджень,` найгірше в учнів серед інших умінь 
розвинуто вміння критично та системно мислити: 7% груп учнів 
виявили всі помилкові твердження в завданні та здатність до 
структурування інформації та її системного подання; 51% груп 
учнів упорався із завданнями досить успішно, водночас 
припустилися кількох помилок; 10% груп учнів не виявили ознак 
критичного та системного мислення. Найкращі результати щодо 
критичного та системного мислення було виявлено в групах учнів 
спеціалізованих шкіл та шкіл, розташованих у великих містах; 
`найнижчі результати – у групах учнів сільських шкіл та шкіл малих 
міст [4]. 

Важливим є в межах визначення актуальності теми 
дослідження вказати й на сензитивність періоду молодшого 
шкільного віку, який на переконання психологів (Л. Виготський, 
М. Шардаков, Н. Менчинська та ін.), є періодом активного 
розвитку всіх пізнавальних психічних процесів, у т. ч. критичного 
мислення. Досвід роботи в початкових класах дав можливість  

А. Булаківській стверджувати, що «мислити критично 
можна в будь-якому віці. Навіть у першокласників накопичено для 
цього достатньо життєвого досвіду та знань. Навіть малюки здатні 
думати критично і самостійно» [1]. 

Однак, вважаємо за потрібне зауважити, що обов’язковим 
компонентом, без якого розвиток мислення, як і розвиток загалом, 
неможливий, виступає навчання. Із цього приводу Г. Костюк 
підкреслював: «Досягнення в розвитку мислення дітей залежить 
не просто від їхнього віку, а й від того, як організовується і 
спрямовується їхня навчальна діяльність у кожному  
віці» [3, с. 241]. 

Учитель початкових класів – Г. Шeвчук, застосовуючи 
технології розвитку критичного мислення, акцентує увагу на тому, 
що навчити учнів мислити критично з першого уроку фактично 
неможливо: «критичне мислення формується поступово, воно є 
результатом щоденної кропіткої робити вчителя й учня, з уроку в 
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урoк, з року в рік. Не можна виділити чіткої плану дій учителя з 
формування критичного мислення в учнів» [7].  

Г. Шeвчук виділяє певні умови, створення яких здатне 
спонукати і стимулювати учнів до критичного мислення: час, 
очікування ідей, спілкування, цінування думок інших, віра в сили 
учнів, активна позиція всіх учасників освітнього процесу. 

Ураховуючи вище зазначене, вважаємо наші подальші 
розвідки спрямувати на формування і розвиток критичного 
мислення молодших школярів на уроках інтегрованого курсу 
«ЯДС», що виявляється в уміннях: бачити проблеми, ставити 
запитання; аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати 
здобуті знання з будь-яких джерел; визначати наявність підтексту 
в інформації; висувати гіпотези та оцінювати альтернативні точки 
зору; перевіряти використану інформацію; робити свідомий вибір, 
приймати оптимальне рішення та обґрунтовувати його. 

Сподіваємося, що оволодіння цим комплексом 
мисленнєвих операцій допоможе молодшим школярам добре 
засвоїти не лише новий зміст матеріалу, а й набути 
компетентностей для життя.  
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ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕТОДУ STORYTELLING ДЛЯ 
РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 
Завада А. В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

В умовах реформування початкової освіти в Україні перед 
сучасним учителем першорядним постає завдання формування 
особистості учня, розвиток його індивідуальних особливостей, 
активізація його інтелектуального і творчого потенціалу [3]. 
Основною метою мовно-літературної освіти в Новій українській 
школі є формування комунікативної компетентності [2], яка 
реалізується через комплекс лінгвістичних і комунікативних знань, 
умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, здатності ефективно 
послуговуватися мовою в процесі спілкування. Це актуалізує 
потребу підвищення якості навчального процесу на уроках 
української мови в початкових класах, звертає увагу вчителя на 
пошук сучасних, найефективніших методів та прийомів навчання. 
Одним із таких методів є storytelling. 

Метод storytelling прийшов в освіту з бізнесу, де його 
засновником вважають Д. Армстронга, який спирався на той факт, 
що захоплюючі й цікаві історії, які перегукуються з особистим 
досвідом, сприймаються легше, ніж вказівки, інструкції або 
правила. Метод storytelling сприяє активному розвитку уяви, 
пам’яті, спостережливості, уваги, мовлення, креативних 
здібностей учнів. 

Використання цього дидактичного методу в освіті, зокрема 
і в початковій, широко висвітлюється в роботах зарубіжних 
(Catala A., Theune M., Gijlers H., Heylen D. [5]) і вітчизняних 
(М. Василишина, Т. Гуцалюк, О. Карманова, О. П’ятецька [4] та 
ін.) науковців. Визначаючи характерні особливості storytelling, 
учені зазначають, що він вирізняється наявністю персонажа, 
через співпереживання якому слухачі стають учасниками історії; 
наявністю інтриги, яка утримує увагу слухачів; наявністю сюжету 
– зав’язки, розвитку, кульмінації і розв’язки. Специфіку й 
ефективність застосування методу storytelling в освітньому 
процесі науковці й методисти обґрунтовують тим, що вона 
органічно поєднує в собі педагогіку, психологію й акторську 
майстерність. Під час створення оповіді відбувається 
інформування, унаочнення й деталізація матеріалу для слухача. 
Важливою для успіху в реалізації методу storytelling є правдивість, 
точність і конкретність історії, яку створюватимуть учасники 
комунікації. 
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Т. Гуцалюк [1] виокремлює такі види storytelling як 
культурний, сімейний, соціальний, жахливий, дружній, особистий, 
а також міфи та легенди.  

Дослідниками цього методу визначено такі його основні 
функції: 

− мотиваційна – storytelling є засобом переконання учнів, 
що активізує учнів початкових класів бути ініціативними в 
освітньому процесі; 

− консолідуюча – storytelling є інструментом формування 
дружнього мікроклімату, щирого колективу; 

− комунікативна – storytelling сприяє підвищенню 
ефективності спілкування на різних рівнях;  

− дидактична (утилітарна) – storytelling є засобом 
трансляції змісту завдання або проблеми, навчання самостійно 
мислити, робити висновки тощо [1]. 

Метод storytelling дозволяє оптимізувати навчання, 
налагодити психологічний мікроклімат у класі, зняти напругу, 
зменшити страх публічних виступів; створити невимушену 
атмосферу, а також сприяє розвитку пізнавальних інтересів, 
полегшує засвоєння навчального матеріалу, покращує стосунки з 
однокласниками, допомагає встановити контакт з учителем, 
вибудовувати якісні й комфортні взаємостосунки.  

Науковці виокремлюють пасивний (учитель створює історію 
та розповідає її) та активний (у процес оповіді включені учні, вони 
самостійно створюють історію, а вчителя скеровує їх у 
відповідному напрямі) storytelling [4; 5]. Застосування того чи 
іншого виду визначається типом уроку, темою заняття, 
індивідуальними психологічними особливостями учнів. Вивчення 
нової теми, найчастіше, передбачає використання пасивного 
методу storytelling, для закріплення вивченого – активного.  

Підтримуємо думку дослідників про необхідність звертати 
увагу на доцільність і актуальність обраної історії, її лаконічність і 
змістовність (тривалість історії не повинна перевищувати 6 
хвилин для першого класу, та 10 хвилин – для учнів другого 
класу), обов’язковим елементом є підведення підсумків історії та 
спільне з учнями визначення зв’язку історії з життєвим досвідом 
школярів [4; 5].  

Поміж комунікативних умінь і навичок, необхідних 
молодшим школярам в усному мовленні, можна виокремити 
чотири групи, розвитку яких безпосередньо сприяє застосування 
методу storytelling:  

1) ті, що свідчать про оволодіння учнями способами 
мовленнєвої діяльності (доречне обрання теми й мети 
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висловлювання; складання плану; добір фактичного матеріалу; 
мовностилістичних засобів; редагування);  

2) дотримання культури мовлення, літературних норм;  
3) сформованість умінь узагальнювати, групувати, 

виділяти головне тощо;  
4) уміння усно будувати текст. 
Отже, метод storytelling належить до інноваційних методів 

навчання, що сприяє кращому засвоєнню учнями матеріалу, 
поданого у вигляді цікавої історії; позитивно впливає на розвиток 
особистісних якостей учнів, надає їм можливість проявити 
активність і креативність. У розвитку комунікативних умінь учнів 
початкових класів цей метод відіграє особливу роль, оскільки є 
високоефективним, допомагає вирішити різнопланові 
комунікативні завдання. З його допомогою молодші школярі 
вчаться спілкуватися, творчо поєднуючи й доречно 
використовуючи різноманітні варіанти мовних дій; розвивають 
навички культури мовлення  та стилю мовної поведінки; 
набувають досвіду продуктивної роботи з інформацією та 
медіаінформацією, уміння висловлювати власні думки, проявляти 
творчі здібності в комунікації. 
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СПРИЙНЯТТЯ ОБРАЗУ ПЕРСОНАЖУ МОЛОДШИМИ 
ШКОЛЯРАМИ 

Зволінська К. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Хващевська О. О. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Провідною метою кожної освітньої реформи, в тому числі 
нинішньої, є підвищення якості освіти. Реформа НУШ орієнтована 
на те, щоб зробити випускника конкурентноздатним у ХХІ столітті: 
випустити зі школи цілісну особистість, усебічно розвинену, 
здатну до критичного мислення, патріота з активною позицією, 
який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний 
приймати відповідальні рішення, інноватора, здатного змінювати 
навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку 
праці, вчитися впродовж життя [1].  

Виклики часу зумовили розроблення Концептуальних засад 
реформування середньої освіти. В умовах реформування Нової 
української школи (НУШ) активізуються питання модернізації 
змісту освіти, підходів до навчання, перш за все, здобувачів 
початкової ланки освіти, яка виступає першою і найважливішою 
сходинкою в загальноосвітньому процесі. Її метою є всебічний 
розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та 
наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 
психофізіологічних особливостей і потреб, формування 
цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості [2]. 

До ключових компетентностей належать: 

− вільне володіння державною мовою, що передбачає 
уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та 
аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, 
відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного 
спілкування та культурного самовираження, готовність вживати 
українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; 

− здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від 
державної) та іноземними мовами, що передбачає активне 
використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, 
зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, 
можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, 
спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками 
міжкультурного спілкування [2]. 

Зміни, що відбулися в педагогічній галузі, вимагають 
посилення уваги до усвідомлення учнями художніх творів. У 2011 
році початкова школа перейшла з навчального курсу «Читання» 
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на «Літературне читання», метою якого є становлення і розвиток 
якостей читача, здатного до самостійної читацької, 
комунікативної, творчої діяльності [3, с. 1].  

Стійка потреба в читанні художньої літератури як джерела 
пізнання навколишнього світу можлива за умови вирішення 
проблеми підвищення рівня розуміння художнього твору. 

Безпосередня участь та допомога вчителя на початковому 
етапі становлення літературознавчих та читацьких умінь учнів є 
необхідною умовою ефективного виховання та формування 
компетентного читача, який надалі, у середній ланці школи, буде 
здійснювати активну читацьку діяльність [4, с. 3]. 

Формування в учнів повноцінних навичок читання як 
базових у системі початкового навчання відбувається за 
допомогою ознайомлення з дитячою літературою різної тематики 
через художні образи персонажів, їхні морально-етичні цінності – 
характер, поведінку, вчинки. 

Упродовж навчання в початкових класах учні розвивають 
різні компоненти техніки читання (темп, правильність, виразність 
тощо), які сприяють сприйманню змісту художнього твору, образів 
персонажів, усвідомленню ідеї твору. 

Сприймання образу художнього твору учнями молодших 
класів – це психічний процес, який полягає в цілісному 
відображенні в уяві дитини картин світу героїв, їхньої поведінки 
під впливом фізичних подразників на рецептори чуття від читання 
чи слухання змісту тексту. Сприймання тексту на слух 
відбувається за допомогою його прочитання дорослим чи самим 
учнем. Чим молодший школяр, тим краще він сприймає зміст 
тексту, прочитаний дорослими (батьками, учителем тощо). Під 
час самостійного ознайомлення з текстом у зв’язку зі 
слаборозвиненою технікою читання учні часто не усвідомлюють 
його змісту, тому що забувають, доки повільно прочитають до 
кінця. У такому випадку уява школяра не може створити 
художнього образу героїв тексту, картин світу, у яких постають 
літературні герої, їхньої поведінки, і в результаті не відбувається 
повного глибокого сприйняття змісту художнього твору, 
утрачається вплив виховного компонента від читання. 

У дітей молодшого шкільного віку суттєво відрізняється 
сприймання слухове й зорове. Слухове сприймання художнього 
тексту на уроках літературного читання відбувається за 
допомогою певних допоміжних опор або без них. Зорове 
сприймання відбувається, коли учень читає текст самостійно. Він 
має можливість сприйняти зміст тексту, побачити опис 
зовнішності персонажів, виділити особливості характеру образів, 
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їхньої поведінки, спостерігати за мовою героїв, вчинками  
тощо [5, c. 31–32]. 

Зміна освітньої парадигми, реформування школи й 
застосування нового підходу в навчанні вимагає від учителя 
ґрунтовної підготовки до роботи з дітьми. Серед новітніх 
технологій сучасної школи, які спираються на властиве 
молодшим школярам наочне-образне мислення, вирізняється 
використання всесвітньо відомого конструктора Lego Education та 
програмного забезпечення Story Visualizer, завдяки якому учні 
можуть документувати свої проєкти під час роботи над художнім 
твором. Учителеві це допоможе зрозуміти, як діти сприйняли твір, 
уявили персонажів та місце подій. На кожному етапі навчання учні 
мають уміти виокремлювати персонажі, розрізняти головних та 
другорядних героїв, розуміти їхні вчинки та мотиви поведінки, 
добирати влучні характеристики, спрямовані як на опис 
зовнішності, так і рис характеру [3, с. 6]. 

Отже, зміни, які відбуваються в педагогічній галузі сьогодні, 
вимагають посилення уваги до рівня сприймання і розуміння 
художніх творів, що неможливе без осмислення поняття 
«художній образ» як центральної ланки мистецтва. 
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ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 

ШКОЛІ 
Зуєва С. М. 

Добропільська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 6 
Добропільської міської ради Донецької області 

м. Добропілля, Донецька область, Україна 
Окомашенко Н. Ю. 

Добропільська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 6 
Добропільської міської ради Донецької області 
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Добропільська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 6 
Добропільської міської ради Донецької області 

м. Добропілля, Донецька область, Україна 
 

…турбота про здоров’я та безпеку дитини – 
найважливіше завдання педагога. Від багажу 
знань, набутому в дитинстві, залежить 
фізичний і духовний розвиток людини, її 
світогляд, віра у свої сили, відчуття того, що 
вона подолає все. 

В. Сухомлинський 
Беззаперечна істина, що найдорожчий скарб людини – це її 

власне життя і здоров’я. Діти – наше майбутнє. Ми всі хочемо 
бачити їх здоровими і щасливими. Щасливе дитинство – означає 
цікаве, радісне, але найголовніше – безпечне. 

І ми, дорослі, маємо можливість навчити дітей безпеці 
життєдіяльності, навчити розумінню того, що найважливіше для 
людини – це здоров’я та життя. 

Одним із головних завдань сучасної школи є створення 
освітнього середовища для розвитку здорової дитини, 
формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та 
життя. Здорове молоде покоління – запорука стабільного 
розвитку держави, її позитивного іміджу. 

Тому одним з важливих чинників збереження здоров’я дітей 
– це правильна поведінка в життєвих ситуаціях, що є головним 
завданням сучасної школи. Набуті знання мають стати основою 
будь-якої освітньої діяльності у навчальному закладі і поза його 
межами. 

Аналіз пригод з участю дітей показує, що головною 
причиною їх є невміння спостерігати, оцінити ступінь ризику для 
життя. У збірці інтерактивних вправ «Енциклопедія безпеки з 
LEGO» в ігровій формі запропоновано практичні завдання, 
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правила і поради щодо попередження нещасних випадків. Учні 
матимуть змогу аналізувати ситуації: що робити, якщо в двері 
стукає чужа людина, за яким номером телефонувати у випадку 
пожежі, чому треба мити руки перед їжею. Вони навчаться 
розпізнавати і оцінювати потенційні небезпеки, а також 
оперативно діяти у надзвичайних ситуаціях. 

У зв’язку з епідемією метою запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби (СОVID-19), пропонуємо різні підходи 
щодо організації освітнього процесу, у тому числі з використанням 
дистанційних технологій, коли вчитель та учні знаходяться поза 
межами закладу освіти.  

Згідно концепції НУШ велика увага приділяється розвитку 
саме практичних навичок. А з LEGO вчитель з легкістю зможе 
продемонструвати учням можливість застосування знань у 
реальному житті. 

Все це і спонукало нас до створення збірки інтерактивних 
вправ «Енциклопедія безпеки з LEGO». 

Збірка має п’ять розділів. До скарбнички компетентнісних 
завдань входять: дидактичні ігри, тренувальні вправи, 
технологічна карта (конструкторське бюро), творча лабораторія, 
деформовані тексти, пам’ятки, загадки, онлайн – тести. 

Гра – це один із найкращих способів навчити дітей тому, що 
важливо. Ігри з LEGO допоможуть молодшим школярам засвоїти 
необхідні знання з безпеки життєдіяльності в цікавій формі. 
Завдяки використанню конструктора LEGO діти стають активними 
учасниками занять, знання учнів – усвідомленими, навички – 
більш надійними. 

Запропоновані нами ігри та завдання стануть у пригоді 
батькам, вихователям і вчителям. Ці вправи допоможуть 
пояснити дітям Правила дорожнього руху, безпечне поводження 
з вогнем та вибуховими предметами, розвинуть уважність і 
спостережливість. Виконуючи завдання і граючись набором з 
шести різнокольорових цеглинок LEGO діти тренують пам’ять, 
виховують взаємоповагу, охайність, втілюють в життя свої 
задумки. 

Останнім часом увага світу прикута до розповсюдження 
захворювання, яке викликано коронавірусом Covid–19. 

Здоровий спосіб життя, щеплення, нескладні засоби 
захисту і надія на краще майбутнє – це те, що допоможе у 
боротьбі з хворобами. 
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Гра «Шифрувальник» 

 
Профілактика захворювання на Коронавіруси 
Поміркуйте і встановіть відповідність між малюнком та 

підписом 
Часто мийте руки з милом.  
Кашляйте та чхайте у разову серветку.  
Носіть захисну маску. 
Зателефонуйте лікарю, якщо вам стало зле. 
Уникайте торкань своїх очей, носа та рота немитими 

руками. 
Дотримуйтесь безпечної дистанції та уникайте близького 

контакту з хворими. 

 
 
Пройти онлайн – тести на платформі «На урок» за 

посиланням https://naurok.com.ua/test/zdorov-ya-naybilshiy-skarb-
532100.html  

 
Складання пам’ятки. Твої послідовні дії 
У разі виявлення незнайомих предметів або схожих на 

вибухонебезпечні: 
Відійди по своїм слідах назад в безпечне місце і  
познач міс знахідки. 
Зупинись, озирнись, не панікуй! 
Попередь інших голосом чи знаком! 
Попередь службу порятунку 101! 
Не телефонуй! Не чіпай. 

  

https://naurok.com.ua/test/zdorov-ya-naybilshiy-skarb-532100.html
https://naurok.com.ua/test/zdorov-ya-naybilshiy-skarb-532100.html
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Самоперевірка 

 
Будь-яка гра – це новий досвід, який, у свою чергу, стає 

джерелом нових знань, нових дій і нових ідей. 
Ми, дорослі, повинні  навчити дітей безпеці життєдіяльності 

та розумінню того, що найважливіше для людини – це здоров’я та 
життя. 
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ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ 
КЛАСІВ НУШ 

Ішутіна О. Є. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Панова Г. В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Однією з найважливіших тенденцій в Україні і світі є 
глобальний процес інформатизації, який формує нове 
середовище життєдіяльності людей і навіть вимагає фахівців із 
новими знаннями, уміннями і навичками. Інформатизація освіти, 
насамперед, визначається як процес забезпечення освіти 
методологією та практикою розробки та використання сучасних 
інформаційних технологій, спрямованих на реалізацію психолого-
педагогічних цілей навчання. Виважене та цілеспрямоване 
включення сучасних інформаційних технологій, засобів медіа до 
освітнього процесу дозволить людині краще функціонувати в 
навколишньому світі, рефлексувати свою діяльність, формувати 
власні пізнавальні мотиви. Усе це є вихідними позиціями освіти – 
ключовими компетентностями особистості – відповідно до 
Державного стандарту початкової освіти [1] і Концепції Нової 
української школи [2]. Учні повинні мати компетентності у галузі 
природничих наук, техніки і технологій, бути готовими до 

http://www.athens.kiev.ua/konstruktori-lego-jih-rozmajittja-istorija-viniknennja-ta-rozvitok/
http://www.athens.kiev.ua/konstruktori-lego-jih-rozmajittja-istorija-viniknennja-ta-rozvitok/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
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інноваційності, навчання впродовж життя, демонстрації активної 
громадянської та соціальної позиції, уміти користуватися 
інформаційно-комунікаційними технологіями для забезпечення 
власних потреб [1]. 

Термін «медіаграмотність» більш точно визначає сутність 
сформованих у особистості умінь використовувати медіа, 
критично аналізувати, оцінювати та передавати медіатексти у 
різних формах, видах та жанрах, аналізувати складні процеси 
функціонування медіа в сучасному суспільстві [3]. Формування 
медіаграмотності покликане допомогти учню влучно висловити 
свої думки, точно і повно відображати дійсність у 
висловлюваннях, уміти акумулювати необхідні інформаційні 
знання, тобто грамотно працювати з існуючими та щойно 
створеними медіа. 

Для особистості, яка має високий рівень медіаграмотності, 
властиві такі характеристики: 

− прагнення отримати нову інформацію; 

− прагнення до самореалізації в різних сферах життя та 
медіакультури; 

− прагнення пошуку матеріалів для навчальних, наукових, 
дослідницьких цілей; 

− часті контакти з різними видами медіа; 

− практичні вміння самостійного вибору, створення та 
розповсюдження медіатекстів (зокрема, створених особисто або 
у складі групи людей) різних видів, вміння активної самоосвіти в 
галузі медіапростору; 

− креативність у різних видах діяльності (перцептивній, 
ігровій, художній, дослідницькій тощо), пов’язаній із медіа [3]. 

Формування медіаграмотності тісно пов’язане з 
формуванням загальнонавчальних універсальних навчальних 
умінь, основа яких закладається в початковій ланці освіти. 

Психолого-педагогічні аспекти взаємодії медіа та уроку 
української мови базуються на особистісно орієнтованому підході 
в освіті, коли процес навчання розгортається навколо учня, який 
є його активним суб’єктом, а вчитель – компетентним 
консультантом та помічником, який формує пізнавальну 
самостійність учня. Традиційна парадигма освіти «учитель – 
підручник – учень» доповнюється новою схемою: «учень – засоби 
медіа – вчитель», що відображає гуманістичні тенденції в 
педагогіці та пропонує додаткову умову освіти – не наявність 
готових, систематизованих знань, що підлягають засвоєнню, а 
творчий підхід до пошуку та аналізу запропонованої інформації 
для вирішення педагогічних завдань. 
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Основним елементом процесу взаємодії стає не тільки 
знання, а й інформація, як новий засіб навчання виступає 
комп’ютер, мережа Інтернет тощо. У цих умовах виникає питання 
про взаємодію традиційних та нових засобів навчання. Такий 
підхід дозволяє переглянути застосування методів та форм 
педагогічної взаємодії в освіті та дійти до її вдосконаленої форми, 
за якої мережевий комп’ютер та підручник паралельно 
використовуються у навчальному процесі. 

Можливості медіа в досягненні всіх цих результатів 
величезні, але не всі педагоги користуються ними, не завжди 
дотримуються методики грамотного використання медіа в процесі 
навчання.  

У запланованих результатах з мовно-літературної освітньої 
галузі початкової школи виокремлено змістову лінію 
«Досліджуємо медіа», яка визначає сукупність умінь працювати з 
інформацією в межах вивчення української мови в початковій 
школі. Наприклад, уміння аналізувати, інтерпретувати, критично 
оцінювати інформацію в медіатекстах та використовувати її для 
збагачення власного досвіду, створювати прості  
медіапродукти [4]. 

На підставі аналізу контенту змістової лінії «Досліджуємо 
медіа» типових програм Нової української школи виокремлюємо 
такі групи знань, умінь і навичок, що визначають сформованість 
медіаграмотності учнів початкових класів: 

1. Соціокультурні – уміння моделювати свою поведінку, 
трансформувати інформацію, видозмінювати її обсяг, форму, 
знакову систему тощо, відповідно до мети комунікативної 
взаємодії та національно-культурних особливостей аудиторії, для 
якої вона призначена, враховуючи елементи соціокультурного 
контексту (норми, правила, особливості менталітету, звичаї, 
ритуали, країнознавчі знання тощо). 

2. Мовні – вміння, що забезпечують грамотне та ясне 
використання мовних засобів для вирішення завдань 
медіаспілкування, відповідно до цілей, умов та адресата, 
узгодженість дій співрозмовників та адекватне сприйняття мовних 
засобів адресата: 

− трансформувати візуальну інформацію у вербальну 
знакову систему; 

− трансформувати вербальну інформацію у візуальну 
знакову систему; 

− уміння кодувати та декодувати інформацію; 

− уміння спілкуватися, дотримуючись вимог високої 
культури мови (правильність, точність, логічність, чистота, 
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виразність, багатство та доречність) та медіаграмотності – 
грамотного використання засобів медіа в процесі комунікації); 

− уміння прогнозувати вибір ефективних медіа засобів для 
оформлення висловлювань у спілкуванні, складати план 
інформаційного спілкування; 

− знаходити помилки в отриманій інформації та вносити 
пропозиції щодо їх виправлення. 

3. Рефлексивні – вміння осмислювати, усвідомлювати і 
розуміти себе та свої дії, що дозволяють здійснювати вибір 
підстав діяльності з використанням медіа, як певного типу 
ставлення до соціокультурної дійсності та до самого себе: 

− уміння оцінювати себе, свої здібності, дії, вчинки та бути 
оціненими іншими в процесі інформаційного спілкування; 

− уміння підтримати спілкування, вчасно та адекватно 
реагувати на репліки співрозмовника; 

− встановлювати асоціативні та практично доцільні зв’язки 
між інформаційними повідомленнями; 

− складати відгуки та анонси інформаційних повідомлень; 

− уміння презентувати рідну культуру в іншому 
середовищі. 

У сукупності визначені вміння забезпечують ефективність 
спілкування у сфері медіа. Зауважимо, що ці вміння не 
розвиваються самостійно, а вимагають цілеспрямованої 
діяльності вчителя та визначення умов формування. Відповідно, 
постає завдання проєктування спеціальної методики, що 
забезпечить формування медіаграмотності молодших школярів у 
процесі їх рідномовної освіти.  
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ 
В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ 

Ковальчук В. Р. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Наразі в Україні активно стверджуються нові суспільно-

політичні реалії, пов’язані з як із внутрішніми подіями (Революція 
Гідності, європейський вектор розвитку країни), так і із зовнішньою 
російською агресією та тимчасовою окупацією частини території 
країни, що насамперед актуалізують значення виховання в 
молодого покоління почуття патріотизму, відданості 
загальнодержавній справі зміцнення країни, активної 
громадянської позиції тощо: «Сьогодні є важливим, щоб кожен 
навчальний заклад став для молодого покоління осередком 
становлення громадянина – патріота України, готового брати на 
себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як 
суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну 
державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності 
української політичної нації та встановленню громадянського 
миру й злагоди в суспільстві» [1]. У цих умовах виняткового 
значення набувають також нові підходи до виховання  
патріотизму як почуття і базової якості особистості, успадкування 
молодим поколінням духовних надбань українського народу. Усе 
це вимагає вмілого, цілеспрямованого та систематичного 
використання вчителями початкової школи відповідних 
педагогічних підходів, методів, прийомів та ін.  

Наразі теоретичне підґрунтя національно-патріотичного 
виховання (НПВ) реалізується відповідно до положень 
Конституції України та Закону України «Про освіту», а також 
достатньо сформоване в нормативних документах, які можна 
узагальнити в таких групах:  

1. Законах України: «Про громадянство України»; «Про 
Державний Гімн України»; «Про голодомор 1932–1933 років в 
Україні»; «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні 1939–1945 років»; «Про засудження комуністичного і 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 
Україні та заборону пропаганди їх символіки», «Про правовий 
статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України  
у XX ст.».  

2. Указах Президента України: «Про День Гідності та 
Свободи»; «Про День Соборності України»; «Про День захисника 
України»; «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності 
та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні»; «Про заходи з 
відзначення 100-річчя подій Української революції  
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1917–1921 років»; «Про Стратегію національно-патріотичного 
виховання». 

3. Постановах Верховної Ради України: «Про Державний 
прапор України»; «Про Державний герб України»; «Про 
відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році»; «Про 
вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-
патріотичного виховання дітей та молоді». 

4. Постановах, розпорядженнях Кабінету Міністрів 
України: «Деякі питання дитячо-юнацького військово-
патріотичного виховання»; «Про затвердження Плану заходів 
щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та 
студентської молоді шляхом проведення на постійній основі 
тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної 
спадщини».  

5. Наказах та листах Міністерства освіти і науки 
України: «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку 
використання державної символіки в навчальних закладах 
України»; «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і 
науки України щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні»; 
«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 
від 16.06.2015 № 641»; «Про національно-патріотичне виховання 
у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році».  

НВП в системі освіти впроваджується шляхом реалізації 
«Стратегії національно-патріотичного виховання», затвердженої 
Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, 
плану дій щодо реалізації Стратегії, державних цільових програм 
із питань НПВ (або програм, що пов’язані з НПВ), обласних, 
місцевих цільових програм із НПВ (або програм, що пов’язані з 
НПВ), проведення заходів щодо реалізації Концепції НПВ, у якій 
визначено, що «національно-патріотичне виховання дітей та 
молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність 
органів державної влади та місцевого самоврядування, 
громадських об’єднань та 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 і конституційного 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 українського народу, Батьківщини, держави,  
нації» [2]. 
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Відповідно, провідною метою НПВ молодших школярів  є 
набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування 
духовних надбань українського народу, досягнення високої 
культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, 
незалежно від національної приналежності, рис громадянина 
Української держави, розвиненої духовності, моральної, 
художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури [2]. 

Зазначена мета НПВ конкретизується через систему таких 
виховних завдань: утвердження в свідомості і почуттях 
особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до 
культурного та історичного минулого України; виховання поваги 
до Конституції України, Законів України, державної символіки; 
підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування 
ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя; 
усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, 
правами людини та її патріотичною відповідальністю; сприяння 
набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі 
готовності до участі в процесах державотворення, уміння 
визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності 
громадянського суспільства, спілкуватися із соціальними 
інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись 
законів та захищати права людини, готовності взяти на себе 
відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до 
демократичних принципів; формування толерантного ставлення 
до інших народів, культур і традицій; утвердження гуманістичної 
моральності як базової основи громадянського суспільства; 
культивування кращих рис української ментальності 
працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, 
бережного ставлення до природи; формування мовленнєвої 
культури; спонукання зростаючої особистості до активної протидії 
українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму,  
фашизму [2]. 

У «Методичних рекомендаціях щодо національно-
патріотичного виховання» наголошено, що головною метою НПВ 
у початкових класах є вироблення у молодших школярів умінь і 
навичок вільного користування з комунікативною метою усно й 
письмово українською мовою. Велику виховну роль відіграє 
український фольклор, зокрема дитячий, а також твори художньої 
літератури для дітей молодшого шкільного віку [1]. 

Цілком поділяємо думки вчених, які зазначають, що 
національно-патріотичне виховання – це складний і 
довготривалий процес. Патріотичне виховання є основою 
стабільного розвитку країни у майбутньому [3]. «Не сформувавши 
єдину згуртовану політичну націю українців, українська держава 
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приречена на загибель (міжрегіональні, міжконфесійні, мовні, 
культурологічні суперечності, маргіналізм, низький рівень 
національної самосвідомості тощо)» [4, с. 6]. Тому вкрай 
необхідним є підвищення виховного рівня сучасного уроку та його 
творчого потенціалу, створення оптимальних можливостей для 
розвитку самостійного творчого мислення учнів початкової школи, 
активізації їхньої пізнавальної діяльності, формування 
патріотичних почуттів під час уроків літературного читання.  

Отже, в українській державі сформована нормативно-
правова система НПВ, яка складається з конституційних та 
законодавчих норм, а також підзаконних нормативно-правових 
актів: указів Президента України, постанов Верховної Ради 
України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, 
наказів та листів Міністерства освіти і науки України з цих питань. 
Так, на законодавчому рівні підкреслено важливість процесу НПВ 
дітей та молоді, визначено основні поняття НПВ в системі освіті. 
Відповідно, задля ефективного виховання молоді у руслі 
формування патріотизму та активної громадянської 
проукраїнської позиції  зусилля кожного вчителя початкових 
класів повинні бути спрямовані на вивчення сутності НПВ, глибоке 
розуміння його нормативно-теоретичних засад та системне НПВ 
здобувачів початкової освіти. 
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ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ 
ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Ковальчук Т. С. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Вовк Н. В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Сучасне суспільство, ринок праці, соціальні перетворення 
вимагають від системи освіти нових підходів та знань, що 
сприяють формуванню свідомого, підготовленого до нових 
викликів громадянина, здатного жити та діяти в сучасному світі, 
який швидко змінюється. У законі «Про повну загальну середню 
освіту» (2020) значну увагу приділено реалізації особистісного 
потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його 
здібностей, інтересів, культури, потреб, мотивації, можливостей і 
досвіду [1]. 

Одним із необхідних елементів культури сучасної людини є 
освіченість в галузі дизайну, отримання якої повинно 
розпочинатись на стадії формування естетичних потреб та смаків, 
тобто з самого дитинства. Особистісно-зорієнтоване направлення 
української освіти, гуманізація її змісту, вимагають особливого 
підходу до викладання навчального предмета «Технології», 
поєднанню художньої та технічної творчості у процесі дизайн-
освіти. Одна з галузей дизайну – графічний дизайн, найбільш 
перспективний напрям сьогодення. 

Питанням графічного дизайну присвячені дослідження 
вітчизняних науковців, серед яких О. Ганоцької, О. Гладун, 
М. Куленка, Н. Сбітнєвої, Н. Титаренко, В. Лесняка, В. Победіна, 
О. Хмельовського, М. Яковлєва. Закордонні досліди графічного 
дизайн всебічно представлені в роботах К. Ньюарк, Е. Туемлоу, 
П. Філь, Ш. Філь та інших науковців.  

Вивчення основ графічного дизайну на уроках технологій в 
10–11 класах полягає в вихованні естетичної культури, розвитку 
художнього смаку та художнього світогляду, креативності та 
творчої ініціативи. Тому при виборі обов’язково-вибіркового 
навчального модуля «Комп’ютерне проєктування» учням 
пропонується виконати проєкт «Графічний дизайн як стиль 
життя».  

В. Лесняк зазначає, що графічний дизайн є візуальним 
комунікатором. Цю функцію він виконує у ході проєктування 
багатьох систем і об’єктів (до них зокрема належать візуальні 
комплекси, знаки, елементи фірмового стилю, графіки машин, 
приладів, макети журналів, рекламні оголошення, плакати, 
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упаковки, телевізійна й кінографіка). Згаданий перелік може бути 
розширений відповідно до технологічних інновацій людства. У 
рамках графічного дизайну має бути вирішене завдання із 
проєктування візуальних комунікацій та їх художньої мови [2, с. 3]. 

Графічний дизайн – це достатньо нова та перспективна 
сфера для вивчення основ сприйняття людиною візуальної 
інформації, графічних знакових систем, графічних елементів, 
графічних об’єктів (листівок, логотипів, візиток, веб-сайтів), 
створених за допомогою графіки. Все, що оточує нас на вулицях, 
в транспорті, в закладах освіти, в магазинах, на телебаченні та в 
мережі Інтернет – це результат роботи графічних дизайнерів. Від 
того, наскільки збалансованим був вибір всіх елементів, що нас 
оточують, буде залежати наш психологічний стан та навіть 
фізичні відчуття.  

Заняття з графічного дизайну зорієнтовані на проєктно-
технологічний підхід, що дає можливість старшокласникам 
оволодіти сучасними інформаційними технологіями, різними 
видами словесного та колірно-графічного проєктування. При 
цьому застосовуються традиційні та електронні засоби навчання, 
засвоюються практичні навички втілення проєктного задуму за 
допомогою особистісно-зорієнтованих матеріалів і технік в 
оригінальному пошуковому макеті, ексклюзивному або тиражному 
виробі [3]. 

Успішність та ефективність навчального проєктування 
забезпечується за умови правильної, організаційно спланованої 
роботи вчителя та учня, в основі якої лежить логічна послідовність 
дотримання етапів виконання проєкту. 

Зміст проєктно-технологічної діяльності учнів має 
складатися з таких взаємопов’язаних етапів: 

1) організаційно-підготовчого; 
2) конструкторського; 
3) технологічного; 
4) заключного. 
На кожному етапі учнями здійснюється відповідна система 

послідовних дій для виконання рекомендованого проєкту 
«Графічний дизайн як стиль життя», а вчитель при цьому стає 
дійсно організатором навчально-трудової діяльності. Задача 
педагога полягає в тому, щоб направити діяльність учнів на 
розвиток творчих здібностей, формування практичних умінь і 
навичок, опанування спеціальних програм, де можна працювати з 
графічними зображеннями як векторними, так і растровими. Тому 
вчитель створює такі умови, щоб діти не тільки усвідомили 
суспільно корисне значення своєї праці, але й змогли б показати 
творчі здібності та реалізувати їх у нових конкретних проєктах.  
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Створюючи проєкти, учні повинні відчути, що можуть 
використовувати їх на практиці вже сьогодні. Наприклад: це 
можуть бути обкладинки до авторських блогів, які зараз дуже 
часто ведуть учні, починаючи уже із самого раннього віку; банери 
для YouTube-каналів; презентації своїх проєктів для інших уроків; 
проєкти інтер’єру власної кімнати та багато інших задач, які можна 
вирішити, володіючи навичками роботи в графічних програмах.  

Сучасний учитель має урізноманітнювати форми організації 
навчально-пізнавальної діяльності учнів, використовувати 
традиційні й нетрадиційні види уроків технологій, поєднувати 
практичну та дослідницьку роботу. Особливу увагу необхідно 
звернути на використання різноманітних методів та форм роботи: 
вивчення літератури, бесіди, міні-лекції, диспути, дискусії, рольові 
ігри, практичні заняття, творчі вправи, презентації тощо. 
Одночасно використовувати і вправи, спрямовані на розвиток 
внутрішніх механізмів емпатії (уяви, фантазії, творчого 
переживання, асоціативно-образного мислення, інтуїції). Така 
організація освітнього процесу передбачає зв’язок навчання із 
життям, підвищення мотивації учнів до навчання, розвиток їхньої 
самостійності й активності, виховує творчі здібності особистості.  

Таким чином можна стверджувати, що графічний дизайн як 
засіб виховання творчої особистості учнів на уроках технологій – 
це цілеспрямований процес і результат навчання, виховання і 
розвитку дітей, який характеризується диференціацією за 
інтересами до різних видів графічно-проєктної діяльності, вільним 
вибором об’єктів проєктування. Організація навчального процесу 
та проєктно-технологічної діяльності повинна бути спрямована на 
самостійний творчий пошук, поєднання традиційних та 
інноваційних методів, застосування активного навчання, а також 
інтерактивних технологій. 
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ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСУ ДЛЯ 
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ GOOGLE MEET ПІД ЧАС 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Корольов В. В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

За умов переходу на формат онлайн-навчання виникла 
потреба використання засобів з функціями групових чатів, дзвінків 
та конференцій. Одним з найбільш пристосованих для навчання 
та зручних у використанні інструментів є додаток Google Meet – 
сервіс відеотелефонного зв’язку, розроблений компанією Google. 
У програмі зосереджений цілий набір функцій для проведення 
лекцій, практичних занять з різних дисциплін в закладах освіти, 
завдяки чому можна готувати майбутніх вчителів під час 
дистанційного навчання, спричиненого пандемією Covid-19.  

Дистанційне навчання так чи інакше передбачає 
використання електронних навчальних курсів, які дозволяють 
зручно розміщувати та опрацьовувати матеріал для лекційних та 
практичних (семінарських, лабораторних) занять, містить ресурси 
для надсилання та перевірки робіт, журнал оцінок, форуми для 
спілкування тощо. Проте далеко не завжди, як доводить практика, 
цих можливостей достатньо. В межах дистанційного навчання чи 
не найбільш гострим стало питання про спілкування в режимі 
онлайн. Студенти зазвичай обирають найбільш інтуїтивно 
зрозумілі сервіси для комунікації. 

Визначимо основні переваги Google Meet: 
1. Організація відеозустрічей, онлайн-занять зі студентами 

і слухачами. У зустрічі можуть одночасно брати участь до 150 
користувачів. 

2. Заняття може тривати безперервно до 300 годин – на 
відміну від Zoom, що має часові обмеження в 40 хвилин у 
безкоштовному користуванні. 

3. Є можливість демонстрації матеріалів на робочому столі 
ПК під час занять і семінарів: під час зустрічі можна надати доступ 
до свого екрану, щоб показати презентації або іншу інформацію 
на робочому столі. 

4. Планування занять заздалегідь та прив’язка до Google 
календаря. Синхронізація запланованих занять виконується 
автоматично на всіх пристроях, тому почати зустріч можна на 
комп’ютері, а закінчити – на іншому пристрої, наприклад, 
телефоні. 

5. Запис занять зі збереженням відео на Google Диск. 
6. Приєднуватися можна як через браузер, так і через 

додаток для Android або iOS. 
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7. Одночасний доступ до інтерактивної дошки, чату, та 
повна інтеграція з усіма сервісами Google [1; 2; 3]. 

У той самий час слід вказати на певні недоліки Google Meet: 
1. Потреба у наявності облікового запису Google; 
2. При демонстрації екрану можуть виникнути проблеми у 

передачі звуку системи. 
3. Неможливість зробити запис зустрічі у стандартному 

обліковому записі, або для цього потрібні зовнішні програми для 
захоплення екрану. 

4. Неможливість «напряму» відправити файли для 
користувачів, без завантаження у файлообмінник. 

5. Потреба у збереженні посилань, якщо їх потрібно 
запустити знову [1; 2; 3]. 

Альтернативою для проведення занять, лекцій, та інше, 
можуть бути сервіси Cisco Webex Meetings, Zoom, Skype, Amazon 
Chime, Polycom, Linkchat, GoToMeeting, Discord тощо. Деякі з 
названих програм мають більш розширений функціонал, зокрема, 
можливість запису вебінарів, яка відсутня в Google Meet, проте 
для більшості з них необхідно скачувати додатково програмне 
забезпечення та існують обмеження у часі для відео-зв’язку у 
безкоштовних версіях. Для правильного вибору сервісу треба 
сформувати чіткі завдання, які Ви передбачаєте виконувати з 
учасниками в процесі відео-зустрічі, та певні очікування щодо 
використання. 
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УПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ НА УРОКАХ  
«Я ПІЗНАЮ СВІТ» У МЕЖАХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

ПРОЄКТУ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ» 
Костюченко А. К. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Упродовж останніх років у світі спостерігається стрімкий та 
інтенсивний розвиток практично всіх сфер людського життя. 
Особливо помітними є досягнення в галузі комп’ютерних, 
інформаційних, нанотехнологій, робототехніки. Не залишається 
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осторонь і Україна. Безсумнівно, прогресивні зміни в цих галузях 
ведуть за собою модернізацію та реформування системи освіти, 
оскільки в найближчі роки держава потребуватиме 
кваліфікованих працівників. Такий розвиток подій забезпечить 
економічну стабільність і сприятиме конкурентоспроможності 
нашої держави на світовому ринку праці. 

Здобуття сучасних професій потребує всебічної підготовки 
й отримання знань із різних освітніх областей природничих наук, 
інженерії, технологій і програмування, напрямів, які охоплює 
STEM-освіта [4]. 

Забезпечення робочих місць досвідченими фахівцями 
можливе за умови створення якісної системи освіти ще в 
початковій школі. Адже саме тут в учнів формуються основні 
компетентності, які вони будуть використовувати та 
вдосконалювати в середній та старшій школі. Максимальній 
реалізації й успішному засвоєнню цих компетентностей допоможе 
впровадження принципів STEM-освіти в навчальний процес Нової 
української школи. Інтеграція та дослідницько-проєктна діяльність 
є провідними принципами STEM-освіти, які співзвучно 
переплітаються з орієнтирами НУШ. 

Акронім STEM уживається для позначення популярного 
напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), 
технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та 
математику (Mathematics) (STEM-освіта).  

Аналіз та узагальнення наукових джерел, досвіду роботи 
вчителів, а також власна практика роботи в Новій українській 
школі дають можливість стверджувати, що сьогодні STEAM-освіта 
активно застосовується в школах, але найчастіше педагогами 
використовується інший термін у якості досліджуваного 
феномена – «проєктна діяльність». В основі STEAM-навчання 
лежить системно-діяльнісний підхід та самостійна дослідницька 
робота учнів, які, успішно реалізуються на уроках «Я пізнаю світ».  

Створення проєкту передбачає мультипредметність. За 
STEAM-навчання діти застосовують знання з різних областей: 
математики й інших точних наук, інженерії, дизайну, 
використовують цифрові пристрої та технології, якi об’єднуються 
в навчальному предметі «Я пізнаю світ». Отже, учні засвоюють 
загальне розуміння процесу створення і роботи над проєктом. 
STEAM – це універсальний практико-орієнтований підхід, який 
дозволяє учням справлятися із завданнями будь-якої складності. 
Водночас діти отримують практичну реалізацію своїх знань. 
Вирішуючи будь-яке виробниче або побутове завдання, людина 
змушена акумулювати знання з багатьох областей. Такий підхід 
корисний і потрібний в сучасній школі. Поступово освіта в рамках 
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окремих предметів втрачає актуальність, і це не випадково. 
Навчання лише у формі передачі інформації втратило сенс, тому 
що сьогодні будь-який школяр може зайти в інтернет і знайти 
необхідні відомості про предмет дослідження. А вміти цією 
інформацією скористатися, застосувати її на практиці – ось це 
вміння повинно вироблятися вже у школі [1]. 

Упровадження STEM-принципів в освітній процес 
початкової школи вимагає від нас, учителів, готовності усвідомити 
та пропустити через себе всю сутність STEM-освіти, з легкістю 
здійснювати інтеграцію шкільних предметів, використовувати 
дослідницько-проєктну діяльність, творчий підхід до викладання, 
вчити учнів самостійно спостерігати та робити висновки, 
формуючи в них критичне мислення. Упроваджувати таку модель 
навчання зараз актуально, як ніколи, адже цьому сприяє нова 
освітня реформа. 

У ході вивчення проблеми дослідження С. Кириленко та 
О. Кіян дійшли висновку, що в класах, які працюють за науково-
педагогічним проєктом «Інтелект України», освіта теж базується 
на цінностях STEM-освіти, тому і вчитель потрібний сучасній 
школі мобільний і готовий переформатувати своє мислення на 
інноваційне, який готовий взяти на себе відповідальність 
працювати з академічно здібними й обдарованими  
учнями [2, с. 67]. 

Однією з важливих умов запровадження STEM-освіти в 
освітній простір НУШ є його матеріально-технічного 
забезпечення. Слід відзначити, що ефективним засобом 
запровадження інноваційної технології є використання 
конструктора LEGO. Упровадження міжнародної програми «Шість 
цеглинок» стало ще одним підтвердженням ефективної взаємодії 
STEM та НУШ. 

Застосування LEGO як робочого матеріалу стало 
можливим під час проведення будь-якого заняття; усе залежить 
від фантазії вчителя й учнів. Наприклад, під час вивчення 
предметів, що належать до мовно-літературної освітньої галузі, 
які інтегруються в курсі «Я пізнаю світ», за допомогою цеглинок 
LEGO ми позначаємо звуки у словах, складаємо схеми речень, 
інсценізуємо вірші, оповідання, казки. На уроках математики, які 
також інтегруються в курсі «Я пізнаю світ», цеглинки слугують для 
вивчення чисел, дробів, геометричних фігур, складання схем до 
задач, розв’язування прикладів, порівняння величин, 
розташування предметів у просторі. 

Варто підкреслити, що предмет «Я пізнаю світ» відкриває 
перед учнями широкий спектр застосування лего-цеглинок. Їх 
можна використовувати під час проведення ранкових зустрічей, 
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безпосередньо на заняттях для класифікації певних явищ, 
об’єктів, ознак, вивчення пір року, місяців, квітів, тварин, країн 
тощо. 

Лего-конструювання не лише сприяє кращому засвоєнню 
навчального матеріалу, а й розвиває дрібну моторику рук, увагу, 
пам’ять, критичне мислення, комунікативні навички, підвищує 
мотивацію до навчання, формує в дітей просторові уявлення, 
вміння працювати в команді (групі), у парах. 

Водночас застосування STEM-технологій в умовах проєкту 
дасть можливість учневі розвиватися як практичний науковець, 
який не просто здобуває знання в школі, а й уміє використовувати 
їх у повсякденному житті, змінюючи довкілля на краще; як 
дослідник, який сприймає світ цілісно завдяки інтегрованому 
підходу до навчання, уміє правильно, а головне самостійно, 
робити спостереження, проводити досліди, експерименти, 
створювати проєкти, задовольняючи свою природну 
допитливість. Дослідницька компетентність є важливим 
підґрунтям для навчання у старшій школі. Такий учень зможе 
узагальнювати та виокремлювати суттєві ознаки, аналізувати, 
порівнювати, робити висновки [5]. 

Узагальнюючи вище сказане, необхідно наголосити, що 
упровадження принципів STEM-освіти в освітній простір сприяє 
створенню принципово нової моделі навчання з новими 
можливостями для вчителів і учнів. Використовуючи 
міждисциплінарний підхід, інтеграцію шкільних предметів, 
практичну спрямованість, дослідницько-проєктну діяльність під 
час проведення занять з курсу «Я пізнаю світ», ми зможемо 
побудувати сучасне, економічно стабільне, з високим рівнем 
технологізації, розумне та щасливе суспільство. Важливо 
акцентувати, що вищесказане значною мірою залежить від 
учителя, який має бути креативним, який постійно 
вдосконалюється, займається самоосвітою, вміє організувати 
педагогічний процес, що ґрунтується на партнерській взаємодії 
школи, учнів та батьків. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ 

ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Котов В. Г. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Формування професійної майстерності майбутніх учителів 
початкових класів у педагогічному університеті – процес 
багатогранний, пов’язаний із різними аспектами професійної 
підготовки майбутнього фахівця, які вирішуються зокрема і в 
процесі вивчення цілого комплексу спеціальних музично-
хореографічних дисциплін: здобувачі вищої освіти опановують 
«Теорію і методику класичного танцю», «Теорію і методику 
народно-сценічного танцю», «Теорію і методику історико-
побутового танцю», «Історію хореографічного мистецтва», 
«Мистецтво балетмейстера», «Методику роботи з дитячим 
хореографічним колективом», крім того, навчальним планом 
передбачено вивчення кількох спецкурсів. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної системи освіти 
значно актуалізувалися питання національного та 
інтернаціонального виховання і наразі особливого значення 
набувають дисципліни вищої школи, які надають змогу майбутнім 
фахівцям залучитися до традицій різних народів світу, створюють 
умови для інтеграції української освіти в європейський освітній 
простір, поліпшують міжкультурну комунікацію вітчизняного 
студентства з молоддю різних країн. Саме ці завдання виконує 
курс «Теорії та методики народного танцю», що його опановують 
здобувачі вищої освіти – майбутні керівники дитячих 
хореографічних колективів. До змісту курсу входить вивчення 
техніки, стилю і манери виконання основних танцювальних 
елементів танців народів світу, що передбачає занурення в 
культуру різних народів. 

Різним аспектам розвитку професійної майстерності 
майбутніх хореографів присвячені численні сучасні дослідження 
(С. Акішев, Т. Баришнікова, О. Бурля, Ю. Гончаренко, Л. Каміна, 
В. Кирилюк, О. Мартиненко, Т. Сердюк, А. Тараканова та ін.). До 
того ж, чималий фонд наукових досліджень накопичений у галузі 
мистецтвознавства, що розробляє різні аспекти теорії й практики 

https://vseosvita.ua/library/statta-na-temu-vprovadzenna-elementiv-stem-osviti-u-navcanna-matematiki-ta-fiziki-84380.html
https://imzo.gov.ua/stem-osvita/
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підготовки хореографа з народно-сценічного, класичного, 
сучасного танцю (праці А. Ваганової, Н. Базарової, В. Писарєва, 
К. Василенка, В. Верховинця, А. Гуменюка та ін.).  

Зазвичай поняття «майстерності» характеризує високу 
вправність у виконанні певного виду діяльності й передбачає 
наявність професійних знань, умінь, навичок [1, c. 88]. Педагогічна 
майстерність, на думку О. Рудницької, це професійна 
характеристика здатності педагога знаходити ефективні засоби 
впливу на учнів для досягнення освітнього ефекту. Науковець 
указує, що почасту педагогічну майстерність зводять до вмінь і 
навичок педагогічної техніки. Однак, це лише один із компонентів 
майстерності, що проявляється зовні. Учитель-майстер вигідно 
відрізняється від просто досвідченого вчителя не лише вміннями 
конструювати педагогічний процес, але й поєднанням глибоких 
знань та особистісних і професійних якостей. Досягнення 
найвищих педагогічних результатів завжди було пов’язане з 
подоланням професійної обмеженості, здатністю розглядати 
спеціальні питання з широких філософсько-методичних і 
соціально-культурних позицій. Адже специфіка педагогічної 
освіти передбачає опанування майбутніми фахівцями 
різнобічного кола гуманітарних наук, поглиблене вивчення 
конкретної галузі знань у контексті ознайомлення із 
загальнолюдською культурою, різними видами мистецтва, 
сучасними способами наукової діяльності в їх розмаїті [2, c. 11]. 

Формування професійної майстерності майбутніх 
хореографів відбувається під час вивчення різних професійно 
зорієнтованих курсів. Усвідомлення змісту, вивчення 
хореографічної лексики та виконання танців різних народів 
стають одним із провідних чинників розвитку професійної 
майстерності майбутніх учителів початкових класів. Підводячи 
підсумки, зазначимо, що танець завжди виступає своєрідним 
мистецьким відображенням свідомості того чи того народу. Зміст 
танців, які відображують різноманітну життєву дійсність, є 
інформативно-пізнавальним, цікавим, корисним, доступним, 
сприятливим для залучення до традицій різних народів світу, 
розвитку міжкультурної комунікації та молоді різних країн. 
Майбутній учитель початкових класів, чия професійна підготовка 
передбачає і хореографічну складову, має усвідомити характерну 
лексику танців народів світу для того, щоб потім, на основі 
традиційного танцювального руху, створювати власні сценічні 
твори. Фольклорний матеріал потребує обережного, шанобливого 
ставлення. Тому сучасні народно-сценічні танці мають органічно 
поєднувати традиційну хореографічну лексику з новими її 
інтерпретаціями. Усе це стає основою розвитку професійної 
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майстерності майбутніх учителів початкових класів у процесі 
хореографічної підготовки. 
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ВПЛИВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА РОЗВИТОК 

САМОСТІЙНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Кривошея Н. Б. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Золотарьова Г. Я. 
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок) № 3 «Ромашка»  
Слов’янської міської ради Донецької області» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Увага до проблеми самостійності на сучасному етапі 

обумовлена умовами життя, що повсякчас ускладнюються, 
підвищеними вимогами до вмінь особистості знаходити 
нестандартні рішення, пристосовуватися до мінливого світу, 
самостійно розв’язувати труднощі, що виникають, ставити цілі. 
Беззаперечним є твердження, що формування активної, 
самостійної, творчої особистості необхідно починати вже з 
дошкільного віку, адже цей період є сприятливим для формування 
основ самостійності. 

Дослідження І. Бабій [1], С. Гром [2] та інших показали, що 
сім’я є основним чинником, що впливає на розвиток самостійності 
дитини. Витоки розвитку самостійності належать до періоду так 
званої «кризи соціальних відносин», симптоми якої пов’язані зі 
становленням «Я» та оточуючими людьми. У цей час домінуючою 
потребою є потреба у самостійності, реалізації та утвердженні 
власного «Я». У молодшому дошкільному віці самостійність може 
розвиватися як побутова, поведінкова, комунікативна, 
пізнавальна. Кожен із видів самостійності має свої характерні 
особливості. Однак аналіз особливостей сімейного виховання 
доводить, що батьки приділяють увагу лише побутовій 
самостійності. У той же час недостатній розвиток самостійності 
або її відсутність перешкоджає усвідомленню дитиною своїх 
можливостей, що негативно впливає на її соціалізацію. 

Самостійність дошкільників виявляється у наявності у 
дитини своєї думки, яка проявляється конфліктами, непокорою чи 
вимогливістю. Вік 5–7 років є сензитивним для розвитку здатності 
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до самостійного цілепокладання. Однак педагоги закладів 
дошкільної освіти цю проблему не завжди враховують у своїй 
діяльності, віддаючи перевагу формуванню в дітей готових, 
конкретних знань, самі задають мету діяльності, вибирають 
шляхи та засоби для її досягнення, що часто призводить до 
невміння дошкільників самостійно планувати діяльність, ставити 
мету, керувати своєю поведінкою. Відмінна риса самостійності 
старших дошкільників – її організованість. Ініціатива дитини 
спрямована на те, щоб по-своєму діяти всупереч вимогам 
дорослих. Вони можуть спрямовувати ініціативу на те, щоб 
швидше та краще виконувати доручену чи задуману ними справу, 
відповідно до вимог дорослих. 

Дії батьків щодо дитини, ступінь контролю та опіки, характер 
керівництва поведінкою дитини – усі ці характеристики 
позначаються на самостійності дошкільника. Взаємозв’язок між 
стилем виховання і самостійністю дітей побіжно вже досліджено, 
і неодноразово науковцями підкреслювалося, що за умов 
реалізації певних стилів виховання, як-от авторитарного і 
ліберального, створюються несприятливі умови розвитку 
самостійності. У той же час конкретні змістовні характеристики 
впливу стилю сімейного виховання на розвиток самостійності досі 
не виявлені, зокрема в молодшому дошкільному віці, який, на наш 
погляд, є значущим для розвитку самостійності, оскільки саме в 
цей період активізується потреба в ній. 

Аналіз досліджень І. Бабій [1], С. Гром [2], М. Коток [3], 
С. Ладивір [4] дозволяє висновувати, що самостійність є 
узагальненою характеристикою особистості, яка проявляється в 
ініціативності, критичності, адекватній самооцінці та почутті 
особистої відповідальності за свою діяльність і поведінку. 
Самостійність характеризується такими критеріями, як 
незалежність, відповідальність, моральна правильність. За своєю 
структурою самостійність є багатокомпонентною і включає 
емоційний, мотиваційний, когнітивний і вольовий складники. 

Молодший дошкільний вік це період початку розвитку 
самостійності, найважливішою передумовою якої виступає зміст 
кризи трьох років, що включає усвідомлення дитиною свого «Я», 
встановлення взаємозв’язку між її потребою в самостійності та 
можливостями здійснювати самостійні дії, побудова відносин з 
дорослим як окремим суб’єктом. 

На розвиток самостійно дітей активно впливають батьки, 
виявляючи своє ставлення до дитини, здійснюючи контроль та 
підтримку. Ці та інші характеристики поєднує в собі стиль 
сімейного виховання. Стиль сімейного виховання – це дії батьків 
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щодо дитини, ступінь контролю та опіки, характер керівництва 
поведінкою дитини, прояви емоційного ставлення.  

На думку І. Бабій, основними передумовами формування в 
дитини самостійності є орієнтованість сімейного виховання на 
організацію і дисципліну, настанова матері та батька на вияв 
самостійності. Виявлені зв’язки вказують на те, що чим більше 
виражені в стилі сімейного виховання підвищена опіка над 
дитиною, обмеження проявів її самостійності, недостатність уваги 
до дитини, потурання її бажанням, ігнорування її потреб, тим 
менше розвинена самостійність дошкільника. 

При авторитетному та потуральному стилі сімейного 
виховання спостерігається переважно високий рівень 
самостійності в дітей молодшого дошкільного віку. У той же час 
авторитарний стиль спілкування у батьків зумовлює переважно 
низький рівень самостійності дошкільників. При змішаному стилі 
сімейного виховання зазвичай спостерігається середній рівень 
самостійності дітей дошкільного віку. 

Отже, зазначимо пряму кореляцію між стелем сімейного 
виховання і рівнем самостійності молодших дошкільників: чим 
ефективніший стиль сімейного виховання, тим вищий рівень 
самостійності дитини. 
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ДИТЯЧІ МУЗИЧНІ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ 
РЕСУРСИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Крикова Л. Г. 
Дружківська загальноосвітня школа I–III ступенів № 1 

Дружківської міської ради Донецької області 
м. Дружківка, Донецька область, Україна 

Музичні навчально-ігрові мультимедійні ресурси для учнів 
початкової школи є самостійним видом мультимедійних 
навчальних засобів та належать до нового класу «навчання з 
розвагою» (education+entertainment), вони мають особливе 
значення для розвитку дітей молодшого шкільного віку, оскільки 
поєднують навчання з ігровою діяльністю. 
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Дитячі навчально-ігрові мультимедійні засоби з музичного 
мистецтва – це створені з урахуванням вікових особливостей 
електронні засоби, які в цікавій ігровій формі залучають дітей 
молодшого шкільного віку до навчання музики (виконавської 
діяльності, музичної творчості, теорії та історії музичного 
мистецтва тощо). Мультимедійні навчально-розвивальні ігрові 
ресурси можна також визначити, як комп’ютерні ігри, створені для 
дітей із навчальними та розвивальними цілями.  

Загалом комп’ютерні ігри в сучасній науці розрізняють за 
різними показниками. Науковці  розділяють комп’ютерні ігри на 
такі жанрові групи, як-от: 

− адвентурні (ігри-пригоди, інтерфейс яких схожий на 
мультфільм);  

− стратегії (ігри, що розвивають посидючість, здатність до 
планування своїх дій на кілька кроків уперед);  

− аркади (ігри, метою яких є набір максимальної кількості 
балів, що дозволяє перейти на наступний рівень, розвивають 
увагу, швидкість реакції та кругозір);  

− симулятори (імітатори);  

− логічні (квести, головоломки, ігри із розгадуванням 
загадок);  

− 3-D-Action (ігри розважального змісту); 

− азартні (ігри в карти та ін.). 
Останні два жанри ігор не рекомендуються дітям 

молодшого шкільного віку, адже можуть містити сцени насильства 
та викликати азарт. 

Існує також класифікація комп’ютерних ігор за метою гри: 

− розвивальні комп’ютерні ігри, спрямовані на 
формування та розвиток у дітей загальних розумових здібностей, 
пам’яті, мислення, уваги; 

− навчальні комп’ютерні ігри, безпосередньо пов’язані з 
формуванням початкових математичних понять та уявлень 
орієнтації на площині, із навчанням грамоти, читанням, з 
основами систематизації, класифікації, синтезу, аналізу понять;  

− комп’ютерні діагностувальні ігри, що допомагають 
педагогам виявити рівень знань дітей. 

Серед мультимедійних ігрових видань з музичного 
мистецтва, які можна використовувати в якості навчальних 
засобів, на нашу думку, слід виокремити навчальні (пов’язані з 
формуванням елементарних понять із музичної грамоти, 
основами гри на музичних інструментах) та розвивальні, що 
сприяють розвитку музичних здібностей (чуття тембру, ритму, 
ладового відчуття, музично-слухових уявлень). До того ж, можна 
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диференціювати ігри для початківців та більш “просунутих” 
користувачів. 

Для користувачів, що тільки починають занурюватися у світ 
музичного мистецтва, створені такі мультимедійні навчально-
розвивальні засоби: 

1. «Школа музики. Чарівний диск домовичка Бу» – 
вітчизняна дитяча музична навчальна гра серії «Пограй» (2007 р., 
від ООО БізнесСофт). Школа музики містить близько 30 
популярних дитячих мелодій та 20 авторських. У конкурсах – 
тестових завданнях, яких багато у цій грі, реалізовано різні 
механізми навчання: дитина запам’ятовує запропоновані звуки, 
порівнює декілька звуків і знаходить потрібний, співвідносить 
звуки з нотами-знаками і вчиться відтворювати звуки по нотах. 

2. «Мурзилка. Загублена мелодія» (2009 р., від ID 
COMPANY, видавник – «Новий диск») для дітей від 6 років. Гра 
сприяє розвитку музичних здібностей, умінь і навичок, що так само 
поліпшує уяву, пам’ять й творчі здібності дітей. Музичне тло гри – 
звучання ансамблю народних інструментів. 

3. Розвивальні ігри із серії «Принцеса Ліліфі» (від Tivola, 
видавник – «Бука»): «Музична школа принцеси Ліліфі» (2009 р.) 
та «Танцюємо з принцесою Ліліфі» (2007 р.). Серія ігор з 
принцесою Ліліфі презентує культовий персонаж, що прийшов у 
світ комп’ютерних ігор із сучасної німецької дитячої літератури. 
«Музична школа принцеси Ліліфі» – дитяча розвивальна гра, у 
якій принцеса запрошує до своєї музичної школи, де на дитину 
чекають зачаровані інструменти: магічна арфа, зірковий 
ксилофон, чарівне фортепіано. У грі «Танцюємо з принцесою 
Ліліфі» для підготовки танцювального номера діти мають 
усвідомити всі складові діяльності танцюриста: прикрашання 
сцени, добирання музики, освітлення, компонування 
танцювальних па та репетиції танців. 

Для учнівської аудиторії, що вже володіє початковими 
знаннями з музичного мистецтва та має певний рівень розвитку 
музичних здібностей, призначені навчально-розвивальні музичні 
мультимедійні засоби, які містять теоретичну інформацію, музичні 
ігри, тестові завдання та мають розгалужену внутрішню 
структурою. До них належать: 

1. «Музичний клас» – навчальна програма для дітей від 
“New Media Generation” (2004 р.). Це програма музичного 
виховання за допомогою комп’ютера шляхом включення в 
різноманітну музичну діяльність, оволодіння нотацією і основами 
музичної грамоти. 

2. Низка ресурсів серії «Граємо з музикою»: «Чарівна 
флейта. Граємо з музикою Моцарта», заснована на музиці з опери 
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В. Моцарта «Чарівна флейта»; «Аліса і пори року». Граємо з 
музикою Вівальді, заснована на класичних творах Люїса 
Керролла «Аліса в Країні Чудес» і Антоніо Вівальді «Пори Року» 
(оригінальну версію цієї програми створено в США); «Лускунчик». 
Граємо з музикою П. Чайковського на основі мелодій 
однойменного балету, а також популярних п’єс із «Дитячого 
альбому» – інтерактивні музичні ігри, що сприяють зануренню у 
світ класичної музики, розвитку слуху, музичних здібностей, учать 
розрізняти музичні інструменти. 

3. «Дитяча колекція: Видатні композитори світу» із серії 
«Школа вовка Панаса» (2006 р. від Garbuz.Studio) – вітчизняна 
навчальна програма з елементами гри, у якій містяться 
адаптовані для дітей розповіді та цікаві факти з життя 
композиторів: «Скрипка, Вівальді і Паганіні», «Творити наосліп. 
Бах і Гендель», «Таємниця Моцарта і Сальєрі», «Бетховен та 
Шуберт», «Фортепіано у житті Шопена і Листа», «Моріс Равель», 
«Петро Чайковський», «Михайло Вербицький» та ін. 

4. «Скоро до школи. Розвиваємо музичні здібності» (2009 
р. від ID COMPANY), розвивальна ігрова програма, яка відкриває 
школярам світ нотної грамоти, розповідає цікаві історії із життя 
всесвітньо відомих композиторів, знайомить із музичними 
інструментами та їх звучанням. 

5. «Каміль Сен-Санс. Карнавал тварин» (від Alisa Studio, 
2005 р.) – комп’ютерна програма, яка в легкій ігровій формі 
презентує один із найкращих творів відомого французького 
композитора, вчить слухати музику й надихає на творчість. До 
програми включено 14 музичних фрагментів, що входять до 
«Карнавалу тварин» К. Сен-Санса. Кожному фрагменту 
відповідає анімаційний ролик, що ілюструє розповідь. 

До загального переліку програм, рекомендованих для 
музичного розвитку школярів, слід включити деякі розробки 
європейських та американських авторів: 

− американська Morton Subotnick’s Making Music (від 
MaxVision Group, 2004 р.), одна з найвідоміших електронних 
музичних навчальних програм у США, провідна ідея якої: музику 
можна не тільки грати та створювати, а ще й малювати; музика – 
це звичайна гра, яку засвоїти можна доволі легко та грати із 
задоволенням. 

− навчальна мультимедійна програма Musical World of 
Professor Piccolo (від Opcode Interactive) – інтерактивна освітня 
«пригода», розроблена для молодших школярів, які 
знайомляться з Music Town та його будинками: «Музичною 
школою», «Симфонічною залою», «Джаз-клубом», «Рок-клубом», 
«Церквою», дізнаються про різні стилі музики та її авторів.  
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Залучення дитячих музичних навчально-ігрових 
мультимедійних засобів до уроків музики в початковій школі 
сприяє підвищенню інтересу школярів до мистецького навчання, 
розвиває музичних слух, виховує уміння слухати музику, а також 
розвиває цифрову грамотність учнів. 

 
 

ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО 
НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НУШ 

Кружиліна О. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
На сьогодні перед Новою українською школою стоїть безліч 

завдань щодо ефективної організації навчального процесу. 
Проблема застосування ігрових практик для конструктивної 
співпраці в освітньому середовищі НУШ наразі є дуже 
актуальною. Так, особливої уваги потребує дослідження поняття 
«гейміфікація» та визначення її функціональних особливостей на 
уроках у початкових класах як засобу підвищення мотивації до 
навчання молодших школярів. 

Визначимо «гейміфікацію» як використання ігрових 
елементів у неігровому середовищі. Бейджи, бали, віртуальні 
герої, заохочення, рейтингова система, бонуси – це все базові 
ігрові елементи, які можна інтегрувати в освітній процес. 
Безсумнівно, переважна більшість учителів початкових класів уже 
знайома з цими засобами, але коли мова йде про організацію 
системного гейміфікованого навчання варто пам’ятати, що воно 
має бути правильно побудованим, крім того, треба визначити, як 
і коли необхідно інтегрувати гейміфікацію у навчальний процес. 

Отже, орієнтуючись на календарно-тематичний план, варто 
визначити етапи, у які доцільно інтегрувати ігрові елементи (це 
можуть бути певні уроки, навчальні теми або курс загалом), 
розробити детальний перелік та опис активностей чи завдань, які 
виконуватимуть учні. Водночас не слід забувати про «фан», адже 
дітям має бути цікаво виконувати завдання і брати участь у 
запропонованих учителем активностях, за досягнуті успіхи в них 
учні отримають заохочення. Проте слід пам’ятати, що всі бонуси 
повинні бути збалансованими, щоб не було занадто легко або 
дуже складно, аби учні не втратили зацікавленість [1].  

Зазначимо, що без якісного освітнього контенту не можна 
здійснити результативну гейміфікацію в НУШ. На сьогоднішній 
день створено безліч платформ для втілення ігрового формату, 
які значно полегшують роботу вчителів: необхідно лише обрати 
одну з них та втілити її можливості на користь свого навчального 
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процесу. Серед відкритих інформаційних джерел інтернет-
простору найпоширенішою платформою для впровадження 
ігровізації є «Classcraft»: вона має всі необхідні інструменти для 
організації навчального процесу в ігровій формі [2]. 

Так, «Classcraft» – це освітня гейміфікована онлайн-
платформа, яка допомагає залучити учнів до співпраці в 
комунікації з однокласниками. Найголовніше те, що всі задіяні в 
освітньому процесі, отримують знання та задоволення від 
навчання: нагороди за виконання завдань під час навчання, 
інтенсивний командний процес, битви босів, квести, можливість 
виконувати домашнє завдання і переглядати свій прогрес, 
комунікація з батьками тощо. Зазначимо, що після реєстрації на 
платформі в ролі вчителя, з’являється можливість створити 
віртуальний клас і переглянути демонстраційний клас (зразок 
використання функціоналу на платформі) та три відеоуроки, що 
надають поглиблену інформацію про освітній сервіс. Учитель має 
змогу налаштувати платформу відповідно до власного 
розробленого навчального плану. Під час реєстрації учні 
обирають віртуального героя з трьох можливих: воїн, цілитель 
або чаклун. Кожен персонаж має свої унікальні ігрові можливості, 
які надалі допомагають під час навчання і виконання завдань на 
платформі. Зазначимо, що під час реєстрації учні підписують 
«пакт героя», і в такий спосіб добровільно погоджуються 
дотримуватися всіх визначених правил під час гри та навчання. 
Основний принцип гри в тому, що учні заробляють різноманітні 
бали за успішно виконані завдання або втрачають за неналежне 
їх виконання. Завдяки такій тактиці формується ігровий рівень та 
відстежується процес на платформі. З переходом на вищий 
рівень учням відкриваються нові можливості: навчальні, що 
задаються вчителем, або ігрові, що задаються платформою. Чим 
вищий рівень, тим вагоміші мають бути начальні можливості, які 
пропонуються учням за їх досягнення. Наприклад: той, хто 
перейшов із п’ятого на шостий рівень, може отримати право 
підказки від учителя на наступній контрольній роботі. У цьому і 
полягає мотивація. А ігрові можливості допомагають учням 
отримати додаткові бали також своїм однокласникам. Наприклад: 
убезпечити друзів від втрати певної кількості балів, якщо вони не 
дотрималися правил. Однак із балансу учня знімається певна 
кількість балів [2], що забезпечує раціональне використання 
дітьми своїх балів. Задача вчителя – вчасно нараховувати або ж 
віднімати певну кількість балів. Платформа «Classcraft» 
забезпечує також гуртування учнів: у межах класу можна 
створювати групи, кожна з них матиме свою назву та герб. Також 
доступні різноманітні ігрові активності для всього класу: 
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можливість проходити квести та користуватись електронним 
чатом з однокласниками, переглядати їх віртуальних героїв, 
прогрес і рівень тощо. Зазначимо, що все вищеокреслене є 
мотиваційним для молодших школярів у досягненні кращих 
результатів і бажанні здобувати нову інформацію для переходу на 
новий рівень і в такий спосіб опановувати навчальний матеріал.   

Отже, завдяки подібним ігровим платформам кожний 
учитель може самостійно створювати та організовувати 
навчання, оцінювати здібності кожного учня та втримувати 
зацікавленість кожного. Гейміфікація задовольняє потребу в 
автономії, компетентності та визнанні через винагороду, розумну 
конкуренцію, різні види взаємодії, обмін результатами, зворотній 
зв’язок.  
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ФОНОСЕМАНТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ 
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Глухівський національний педагогічний університет  
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Фоносемантична компетентність є конгломератом 
фонетичного, фоностилістичного, стилістичного, 
психофонетичного, соціофонетичного, культурологічного, 
естетичного, інформаційного, особистісного та самоосвітнього 
компонентів у системі формування готовності майбутніх учителів 
до викладання української словесності. 

Дослідження фоносемантичних явищ у межах фонетичного 
мовного рівня здебільшого простежуємо у працях лінгвістів 
(С. Воронін, М. Данилова, М. Дружинець, О. Журавльов, 
А. Михальов, Ю. Каразін, В. Ковалевський, Г. Кронассер, 
В. Левицький, Л. Прокоф’єва, І. Фаріон та інші), аналіз яких 
засвідчує, що фоносемантика набирає обертів самостійної науки.  

Проте у лінгводидактичних джерелах аспекти 
фоносемантики розглядаються поверхово і фактично не 
сприяють формуванню фоносемантичної компетентності 
майбутніх учителів української мови і літератури.  

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
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https://semosvita-pl.gov.ua/perelik-osvitnih-dzherel-ta-onlajn-platform-na-dopomogu-pedagogam-v-organizacii-distancijnogo-navchannya-16-01-37-30-03-2020/
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https://semosvita-pl.gov.ua/perelik-osvitnih-dzherel-ta-onlajn-platform-na-dopomogu-pedagogam-v-organizacii-distancijnogo-navchannya-16-01-37-30-03-2020/
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Основними складниками фоносемантичної компетентності 
майбутніх словесників є система фоносемантичних знань, умінь і 
навичок та професійна готовність до їх формування в учнів.  

Зміст і структура фоносемантичних знань ґрунтуються на: 
теоріях походження мови (біологічні, соціальні, кінетичні, 
кінетично-звукові, звукові тощо) та процесах породження 
мовлення; витоках фоносемантичного вчення (Месопотамія, 
Давній Єгипет, Китай, Стародавня Індія, Давня Греція, Середні 
віки й епоха Ренесансу, часи Просвітництва); дослідженнях 
проблем фоносемантизму 50–80-их років ХХ століття (С. Воронін, 
О. Журавльов, Л. Прокоф’єва, Ю. Казарін, А. Михальов, 
Т. Ніколаєва, С. Шляхова), неофоносемантики початку ХХІ ст. 
(М. Дружинець, В. Кушнерик, Л. Українець, І. Фаріон та інші).  

Окрім цього, зміст і структура фоносемантичної 
компетентності майбутніх словесників мають визначатися 
основною метою лінгводидактичної фоносемантики – опанування 
здобувачами освіти сутності теоретичних знань, основою яких є 
опорні поняття фоносемантики (звук, фонема, фонетичне 
значення, фонетичний символізм, звукозображуваність, 
звукосимволізм, звуконаслідування, фонотип, фоностема); 
фоносемантичні фігури (анаклаза, анафора, асонанс, гемінація, 
епіфора, імпрекація, оказіоналізм, анаграма, ліпограма, 
какофонія, евфонія, ономатопея), психолінгвістика, синестезія, 
синестети, глосолалія, сугестивний текст, зарозуміла мова); 
фоносемантичні тропи (епітет, уособлення, метафора та її 
різновиди, алофон, графон).  

Процес формування фоносемантичної компетентності 
майбутнього словесника повинен обов’язково включати й 
прикладний аспект його діяльності на лекційних, практичних 
заняттях, під час педагогічної практики в закладах загальної 
середньої освіти, головна мета яких, і в умовах пандемії зокрема, 
– за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій 
формувати вміння визначати звукову образність та 
фоносемантичну тональність поетичних і прозових текстів, 
виконувати їх фоносемантичний аналіз; простежувати засоби 
милозвучності, фоносемантичні явища в українському дитячому 
фольклорі (пісні, лічилки, прозивалки); розвивати художній смак 
та вміння передавати звуки, гру барв під час проєктування  
сюжетних текстів різних родів і жанрів; досліджувати звукове та 
емоційне забарвлення усного мовлення, аналізувати засоби і 
способи передачі авторського підтексту художнього читання 
артистами з наступним обговоренням; з’ясовувати роль епітета як 
засобу фоносемантичного аранжування висловлювань; 
спостерігати за мовленнєвою поведінкою; працювати зі звуковою 
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гамою кольорів з опертям на аудіовізуальні засоби; через мовну 
гру, оказіональність створювати образні уявлення; визначати 
фоносемантичні функції звуків; оцінювати фоносемантичну роль 
слова за лексичними, семантичними, семними ознаками, 
досліджувати семантичні зв’язки між звуками в епітетних, 
метафоричних структурах; активізувати словесну творчість і 
розвивати мовне чуття під час осмислення мовного завдання; за 
допомогою есе висловлювати індивідуальні думки та враження; 
набувати вмінь продукувати тексти, зіставляти і здійснювати їх 
порівняльний аналіз, орфоепічно правильно вимовляти звуки, 
звукосполуки, слова, речення, озвучувати тексти різних стилів і 
жанрів.  

Провідними підходами з формування фоносемантичної 
компетентності майбутніх учителів української мови і літератури є 
компетентнісний, особистісно зорієнтований, когнітивно-
комунікативний, текстоцентричний, системно-трансферентний. 
Раціональними принципами навчання фоносемантики вважаємо 
такі: історизму і розвитку, системної інтегральності рівнів мови, 
зв’язку між фонемною будовою лексеми і її семантичним 
наповненням, пріоритетності текстів у навчанні фоносемантики, 
інтегральної професійної спрямованості матеріалу з 
фоносемантики. Методи, прийоми, засоби формування 
фоносемантичної компетентності майбутніх учителів української 
словесності визначаються формами організації освітнього 
процесу.  

Значущу увагу приділяємо фоносемантичним креативним 
вправам: «Слово за слово», «Наскальний малюнок», «Мовою 
смайлів», «Картинна галерея», «Моя теза», «Джерела 
інформації», «Пошта», «Провокація», «Дивуй», «Віртуальна 
подорож», «Малюймо звуками», «Упіймай звук і колір», 
«Розфарбуй текст за кольорами звуків» тощо; на різні типи 
дослідницьких завдань: дослідження-опис, дослідження-
зіставлення, дослідження-моделювання,  дослідження-пошук 
тощо. 

Спонукати здобувачів освіти до усвідомленого дослідження 
взаємозв’язку між звуком і його змістом, значенням слова і його 
звуковою оболонкою допоможе лінгвістична рубрика «Пошуки 
науковців». Так, пропонуємо майбутнім фахівцям української 
словесності аргументовано висловити власні міркування за 
змістом думок авторитетних мовознавців: 

1. «Фоносемантика сприймається як наука, що 
народжується та утверджується на перетині фонетики (за планом 
вираження), семантики (за планом змісту) та лексикології (за 
сукупністю цих планів)» (за С. Вороніним) [1, c. 28]. 
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2. «Звуки мови володіють якоюсь ознакою, що дає змогу 
використовувати їх безвідносно до їхньої фонетичної функції як 
значеннєвої одиниці, отже, звуки мають зміст»  
(за Л. Бондарко) [2, c. 28]. 

3. «…проблема взаємозв’язку «звук-зміст» є об’єктом 
фоносемантики, скерованої на вивчення звукозображувальної 
(тобто звуконаслідувальної та звукосимволічної) системи мови» 
(за М. Дружинець) [3, c. 405]. 

Ефективною для організації освітнього процесу з 
формування фоносемантичної компетентності є технологія 
дослідницького навчання як проєкт дій суб’єктів освітнього 
середовища в колі «викладач-студенти», «студенти-студенти», 
«студент-практикант-учні», реалізований на засадах 
дослідницького підходу. Погоджуємося з думкою С. Омельчука, 
«що в основі цієї технології як системного лінгводидактичного 
утворення інтегровано продуктивні методи і прийоми 
дослідницького та проблемно-пошукового навчання, активні 
форми роботи та методи навчання» [4, c. 219]. Отже, здобувачі 
освіти можуть самостійно опрацювати наукові доробки вчених за 
визначеними тематичними напрямами із фоносемантики та 
запропонувати влучні вислови для аналізу, моделювання 
стратегії і тактики обговорення визначених фоносемантичних 
проблем. 

Пріоритетними проблемними завданнями 
лінгводидактичної науки ХХІ століття, які в системі формування 
фоносемантичної компетентності учителів української мови і 
літератури потребують розв’язання, є такі: унормування 
лінгводидактичного термінологічного апарату з фоносемантики, 
розроблення системи вправ і завдань із формування 
фоносемантичної компетентності на засадах сучасних вимог і 
процесів реформування вищої та базової середньої освіти. 
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
ЗАСОБАМИ LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ 

Кутакова А. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Гринько В. О. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Для українського освітнього простору в реаліях 
інформаційного суспільства особливої значущості й гостроти 
набули питання розвитку креативності молодших школярів. 
Креативність – є одним із наскрізних умінь, розвиток якого 
передбачено  Концепцією Нової української школи [2]. 

Одним із завдань, які стають перед учитель початкових 
класів – створення привабливого учнів освітнього середовища, 
що сприятиме виявленню та реалізації їхніх творчих здібностей.  

Питання розвитку креативності молодших школярів 
знаходиться в колі постійної уваги українських науковців: 
В. Павленко, Н. Садовий, Ю. Чапюк  досліджують теоретичні 
основи розвитку креативності молодших школярів; О. Жигайло, 
С. Гайда розглядають шляхи формування креативного мислення 
молодших школярів на уроках математики, Т. Воробйова вивчає 
формування креативних здібностей молодших школярів у процесі 
розв’язування навчальних завдань та ін.  

Президент Американської психологічної асоціації 
Дж. Гілфорда  поняття «креативність» як здатність індивіда до 
творчості та виокремлює шість параметрів:  

1) здатність до виявлення і постановки проблеми;  
2) здатність до генерування значної кількості ідей;  
3) гнучкість – здатність продукувати різноманітні ідеї; 
4) оригінальність – здатність відповідати на подразники 

нестандартно;  
5) здатність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі; 
6) здатність розв’язувати проблеми, тобто здатність до 

аналізу і синтезу [1].  
Українські науковці часто вживають терміни «креативність» 

та «творчість» як тотожні, але В. Павленко зазначає, що поняття 
«креативність» і «творчість» дуже близькі за змістом, усе ж вони 
мають певні відтінки у значенні. Основою творчого процесу є 
натхнення автора, його здібності. Тобто творчості не існує без 
натхнення. У свою чергу, основою креативності є прагматизм, 
тобто доцільність, корисність вихідного продукту. Творчі люди 
залежать від настрою та власних емоцій. Під креативністю 
розуміємо загальну здатність людини до інновацій та творчості у 
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різних сферах її діяльності. Креативність – це не лише здатність 
створювати щось нове, але це здатність створювати щось нове з 
певною метою [4]. 

Ми повністю розділяємо думку автора, та в у своєму 
дослідженні будемо вживати поняття «креативність». 

У 2010 році був підписаний Меморандум про 
взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та The 
LEGO Foundation щодо упровадження ігрових та діяльнісних 
методів навчання в освітній процес закладів дошкільної, загальної 
середньої та вищої освіти, метою якого є всебічний розвиток 
дитини, формування у неї наскрізних умінь, що забезпечують у 
майбутньому здатність особистості успішно навчатися, мислити 
креативно, бути відповідальним громадянином; з метою 
переосмислення та зміни підходів педагогів, а також з огляду на 
прагнення досягнути системних змін в освіті. На його основі 
впроваджено програму «Сприяння освіті», в рамках якої The 
LEGO Foundation забезпечує заклади дошкільної освіти та класи 
початкової школи навчальними наборами LEGO Education. 

LEGO-технологія розвиває креативне мислення; формує 
вміння розв’язувати проблемні завдання, ставити мету, міркувати 
про подальшу роботу, розробляти план дій; розвиває мовлення – 
діти вчаться детально пояснювати свої дії, пояснювати 
міркування, надавати чіткі та зрозумілі інструкції, розповідати 
історії, висловлювати власні думки; формує вміння 
співпрацювати, зокрема, уміння працювати в парах чи групах, 
ділитися матеріалами, уміння вчитися у своїх однолітків, 
дослухатися до їхніх ідей та пропонувати власні, уміння 
аналізувати ідеї та обирати раціональніші, уміння розподіляти 
ролі та обов’язки; розвиває сенсорне сприйняття, допомагає 
формувати уявлення про зовнішні властивості предметів: форму, 
величину, колір, положення у просторі; розвиває дрібну моторику; 
формує цілісну систему уявлень дитини про навколишній світ, 
збагачує життєвий досвід дитини [3]. 

Шість цеглинок LEGO – це практичний інструмент для 
навчання, у набір входить 6 цеглинок LEGO DUPLO 2х4, 
стандартних кольорів – зеленого, червоного, жовтого, 
оранжевого, синього, блакитного. Використання даної методики 
спрямоване на розвиток важливий соціальних умінь і навичок, а 
саме, здатність співпрацювати у команді, співпереживати за 
результат товариша, команди, вміння вчитись у своїх однолітків, 
дослухатися до їхній ідей та пропозицій, вміння вирішування, 
оцінювати ризики та приймати рішення, вміння генерувати ідеї та 
здатність їх логічно обґрунтовувати. 
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Наведемо приклади вправ, які сприяють розвитку 
креативності в учнів початкових класів. 

Оживи літеру 
1. Запропонуйте дітям збудувати першу (другу, останню 

тощо) літеру свого імені, імені свого сусіда по парті тощо. 
2. Діти «ОЖИВЛЯЮТЬ літеру» за допомогою цеглинок або 

іншого матеріалу для творчості. 
З. Запропонуйте дітям протягом кількох хвилин вигадати 

розповідь/історію про свою літеру (де вона живе, як її звуть, що 
вона вміє робити тощо). 

4. Спонукайте дітей поділитися історією один з одним у 
парах чи групах. 

Запитання до дітей: Як ви оживили свою літеру? Чи є ще в 
когось в класі така сама літера? Як ви думаєте, про що могла б 
мріяти ваша буква? З ким вона могла б товаришувати? Що було 
найцікавіше у вправі? 

Живі слова 
1. Попросіть дітей об’єднатися у групи і разом придумати 

слова, в яких є створені ними літери. 
2. Запропонуйте дітям придумати історію, яка об’єднає 

створені ними слова. Діти можуть добудовувати необхідні 
об’єкти/частини сюжету. 

З. Після цього запропонуйте презентувати історії. 
Збудуй історію 

1. Переконайтеся, що діти мають доступ до цеглинок для 
творчості (це міні-фігурки, частини міні-фігурок, квіти, дерева, 
прапорці тощо) і цеглинок різних форм та розмірів. 

2. Згадайте з дітьми, що кожна історія має вступ, основну 
частину і закінчення (висновок). 

З. Запропонуйте дітям побудувати свою історію з трьох 
частин: початку, основної частини, закінчення. 

4. Коли діти закінчили будувати, або час вичерпався, діти 
розповідають свою історію у парах чи групах. 

Запитання до дітей: З чого почалося створення вашої 
історії? 

Чому ви обрали саме ці елементи для створення своїх 
об’єктів/героїв/споруд? Що було легшим – будувати, чи 
вигадувати історію? Чому? [5]. 

Заняття з LEGO урізноманітнюють та вдосконалюють 
освітній процес, роблять його цікавішим для дітей. Заняття в 
ігровій формі створюють неповторну атмосферу психологічного 
комфорту і проходять без нервового напруження, що позитивно 
позначається на якості засвоєння матеріалу. 
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Отже, LEGO-технологія цікава тим, що об’єднує в собі 
елементи гри та експериментування. Перевагами роботи з LEGO-
цеглинками  є те, що вони допомагають вчить дітей творчо 
мислити, знаходити взаємозв’язки, будувати ланцюжки логічних 
суджень, планувати свої дії, висловлювати власну думку, сприяє 
корекції психічних процесів та подоланню розладів мовлення у 
дітей. 
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КВЕСТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 
Лагодіч Є. М. 

Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Розвиток інформаційних і комунікативних технологій має 
колосальний вплив на зміни, що відбуваються в сучасній освіті. 
Інформаційно-освітнє середовище сучасних дітей не 
обмежується рамками навчального матеріалу освітніх галузей і 
додатковою освітою. Сучасний дитина – це «приймач» і 
«передавач» колосального потоку інформації, здобутої нею в 
процесі спілкування з іншими людьми, зі ЗМІ, мережі Інтернет. 

У зв’язку з цим, все більшого значення набуває здатність 
педагога орієнтуватися в інформаційних потоках, адже навчити 
своїх учнів вмінню швидко знаходити корисну інформацію, 
проводити її аналіз і вміти використовувати у своїй діяльності, 
приймати рішення, володіти творчим ставленням до навчальної 
діяльності стає справжньою педагогічною проблемою. 

Розвиток інтерактивних методів в освіті призвів до того, що 
в сучасному навчанні змінюється взаємодія педагога й студента: 
активність педагога поступається місцем активності здобувачів 
освіти, а завданням стає створення умов для ініціативи до 
навчання. Студент стає повноправним учасником освітнього 
процесу, його досвід служить основним джерелом навчального 
пізнання [3]. 

https://cutt.ly/cTrO8cw
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Забезпечити інтерактивність навчання, т. б. здатність 
взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди або діалогу з 
людиною або іншим комунікативним пристроєм (комп’ютер, 
смартфон) можна за рахунок виконання творчих завдань, роботи 
в малих групах, навчальних ігор, змагань, дистанційного 
навчання, «мозкового штурму», освітніх квестів, тренінгів та 
багато чого іншого. 

Формувати в дитині потребу в пізнанні необхідно з раннього 
дитинства. Однак, практика показує, що дослідницька активність 
у наших дітей не дуже розвинена. І пов’язано це з недооцінкою 
освітніх можливостей гри як фундаментальної культурної 
діяльності [3]. Якщо півстоліття тому гра вважалася необхідним, 
але, по суті, дитячим заняттям, то зараз ігрові форми життя – і 
життя в іграх – стають визначальними для багатьох професій і 
спільнот [2]. 

Сьогодні реалізувати весь навчальний потенціал гри 
дозволяє освітній квест як інструмент, який відповідає всім 
потребам сучасних учнів. Спеціаліст в області освітніх технологій 
Берні Додж дав таке визначення освітнього квесту – це пошукова 
діяльність, яка і є основою дослідницького навчання. 

Основою освітнього квесту є проблемне завдання з 
елементами рольової гри. Така організована пригода несе в собі 
і психологічний аспект: розвиток впевненості в собі, вміння 
спілкуватися, співпрацювати, працювати в команді, вміння 
конструктивно відстоювати свою точку зору, ставити і досягати 
мети, творчо підходити до вирішення різноманітних завдань і 
гнучкості поведінки. Розвиток мислення, пам’яті та уваги збагачує 
інтелектуальну сферу дитини. 

У багатьох іграх закладені певні правила і приписи, 
спрямовані на розвиток і відпрацювання дослідницьких навичок і 
пов’язаних з ними здібностей: спостережливості, активності в 
пошуку нового, самостійності в освоєнні навколишнього  
простору [3]. 

Незважаючи на те, що квест-гра, як правило, несе в собі 
пізнавальний і повчальний характер, важливо пам’ятати, що такий 
вид пошукової діяльності потребує опори, яку повинен надати 
педагог. Під опорами ми розуміємо обов’язкові умови для 
організації інтерактивного навчання такі, як: 

− довірчі, позитивні відносини між викладачем й 
студентами;  

− демократичний стиль;  

− співпраця в процесі спілкування навчає і учнів між собою; 
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− опора на особистий («педагогічний») досвід здобувачів 
освіти, включення в навчальний процес яскравих прикладів, 
фактів, образів; 

− різноманіття форм і методів подання інформації, форм 
діяльності студентів, їх мобільність; 

− включення зовнішньої і внутрішньої мотивації діяльності, 
а також взаємомотивації студентів [4]. 

Саме дотримання цих обов’язкових умов допомагає 
учасникам квесту правильно будувати план дослідження, залучає 
їх до вирішення проблеми, звертає увагу на найсуттєвіші аспекти 
вивчення. 

Важливо пам’ятати, що навчання повинно мати чітко 
поставлену мету. «Пройти навчальну тему» – це не ігрова мета, а 
цілком педагогічна, яка має вивчення певної теми програми. 

Наступним етапом можна виділити моделювання сюжету. 
На відміну від стандартного розв’язання навчального завдання на 
занятті, квест повинен бути інтерактивним, адже вам необхідно 
домогтися наявності зворотного зв’язку, який робить рішення 
гравців необхідними для подальшого просування і дозволяє 
реагувати на них у вигляді планування або корекції навчальної 
діяльності. 

У процесі опрацювання сюжетної лінії необхідно пам’ятати, 
що у кожного гравця має бути роль. Освітня мета і сюжет квест-
гри визначають ролі: вчені, які будують наукову станцію для 
вивчення морських глибин, подорож кочівників-пілігримів і т. д. 

У ролі проблемного завдання можуть виступати всілякі 
загадки, ребуси і головоломки, підійдуть будь-які навчальні 
завдання зі збірників і підручників, які можна піднести в ігровій 
формі. Головне пам’ятати, що безглузді речі ми запам’ятовуємо 
куди гірше, ніж ті, від яких щось залежить, завдання повинно бути 
умовою для руху вперед, наприклад, правильне визначення 
координат підкаже, в якому напрямку рухатися. 

Проведення заняття в форматі квест-гри вимагає від 
педагога великої підготовки. Це пов’язано не тільки з 
моделюванням сюжету і добіркою завдань, діяльнісна 
спрямованість яких потребує від педагога самостійної проби 
проходження маршруту, щоб розрахувати так званий таймінг і 
розкласти конверти із завданнями або флешки з матеріалами в 
таємні місця. 

До того ж, квест відноситься і до проєктної технології 
навчання, завдяки якій учні отримують можливість самостійно 
обирати і структурувати матеріал, аналізувати отриману 
інформацію, вчитися самостійно приймати рішення у виборі теми 
та її поданні для обговорення на занятті. Внесення елементів 
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проєктної технології сприяє розвитку креативного мислення, 
розкриття творчого потенціалу, формування навичок 
раціонального використання навчального часу, стимулювання 
пізнавальної мотивації [1]. 

Перевагою квест-занять є використання активних методів 
навчання. Студенти  в процесі роботи над квестом осягають 
реальні процеси, проживають конкретні ситуації. З точки зору 
інформаційної діяльності при роботі над квестом його учаснику 
потрібні навички пошуку, аналізу інформації, вміння зберігати, 
передавати, порівнювати і на основі порівняння синтезувати нову 
інформацію. 

Що ж є мотивацією в досягненні поставленої мети квест-
гри? Зацікавити дитину або групу дітей в тому, щоб вони виконали 
те чи інше завдання, вирішили головоломку або знайшли 
найбільш просте рішення в досягненні кінцевого результату 
просто - на фініші повинен бути приз! 

Сьогодні квест-гра стає освітньою технологією, 
недооцінювати яку в сучасному світі просто не можна. Освіта в 
інформаційному суспільстві набуває нової якості завдяки 
наявності інформаційних і комунікативних технологій, 
інформаційного простору, які створюють можливості для кожної 
дитини отримувати інформацію в тому обсязі, який необхідний їй 
для саморозвитку та самовдосконалення [2], формуючи таким 
чином і рівень дослідницької активності дитини. 

Індивідуальність наших дітей безперечна. Хтось піде з 
заняття з новими знаннями, хтось з новими вміннями, для іншого 
здасться, що він просто весело і цікаво провів час. Безсумнівно, 
знайдуться і ті, хто навчиться формулювати проблему, планувати 
свою діяльність, знаходити і перетворювати необхідну 
інформацію, критично мислити, вирішувати складні проблеми, 
зважувати альтернативні думки, самостійно приймати продумані 
рішення, брати на себе відповідальність за їх реалізацію, що і є 
складовим компонентом дослідницької активності студентів. 
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СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО АКТИВІЗАЦІЇ  
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Леонтьєва І. Є. 
Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства як ніколи 

зросла соціальна потреба у нестандартно думаючих творчих 
особистостях. Потреба у творчій активності спеціаліста і 
розвиненому технічному мисленні, в умінні конструювати, 
оцінювати, раціоналізувати техніку і технологію швидко зростає. 
Розв’язання цих проблем залежить від змісту і технології 
навчання майбутніх спеціалістів. 

Під технологією навчання розуміють певний спосіб 
навчання, в якому основне навантаження з реалізації функції 
виконує засіб навчання під керівництвом людини. У технології 
навчання головна роль відводиться засобам навчання.  

До інноваційних технологій навчання належать: 
інтерактивні технології навчання, технологія проєктного навчання, 
комп’ютерні технології. 

В сучасному суспільстві використання інноваційних 
технологій стає необхідним практично в будь-якій діяльності 
людини. Викладання охорони праці, в силу особливостей 
предмета, являє собою благотворну сферу для використання 
інноваційних технологій. 

Сьогодні, коли перед викладачами постає широке коло 
завдань щодо формування гармонійно розвиненої особистості, на 
заняттях потрібно використовувати широкий спектр особистісно-
орієнтованих технологій.  

Сутність інтерактивної методики в тому, що навчальний 
процес ґрунтується на постійній активній взаємодії всіх студентів. 
Безперервна співпраця в тандемах «викладач-студент» і 
«студент-студент». При цьому і педагог, і дитина рівнозначні 
суб’єкти навчального процесу. Це моделювання життєвих 
ситуацій, рольові ігри, диспути, в ході яких аналізується і 
виконується завдання. 

Кажуть, нове – це добре забуте старе. В історії освіти в 
Україні вже були спроби використання методик, що ґрунтуються 
на принципах взаємного навчання. В 20-ті роки минулого століття, 
епоху масштабного реформування освіти, в школах вводили 
бригадно-лабораторний і проєктний методи, випробовували 
роботу в парах змінного складу, екскурсії і практику на 
виробництва. Все це було передовим словом у радянській та 
світовій педагогіці.  
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Уже пізніше розробкою елементів інтерактивного навчання 
займались Василь Сухомлинський, педагоги-новатори 70–80-х 
років В. Шаталов, Ш. Амонашвілі, Є. Ільїн, С. Лисенкова. На їхніх 
творчих знахідках ґрунтується теорія і практика розвивального 
навчання. Однак, на жаль, у радянських школах використання 
таких методів було швидше винятком, ніж правилом.  

Весь навчальний процес потрібно орієнтувати на 
особистість студента з урахуванням його індивідуальних 
особливостей і здібностей, що передбачає використання 
наступних принципів: 

− В центрі навчального процесу знаходиться студент, його 
пізнавальна творча діяльність. 

− Відповідальність за успіх навчальної діяльності студенти 
переважно беруть на себе. 

− Основною метою є розвиток інтелектуальних і творчих 
здібностей студентів, усвідомлення ними моральних цінностей, 
що згодом дозволить їм стати здатними до самореалізації, 
самостійного мислення, прийняття важливих рішень.  

− Формування уміння працювати над розв’язанням 
важливих проблем як самостійно, так і в групі. 

− Роль викладача в навчальному процесі залишається 
дуже відповідальною, але зовсім відрізняється від традиційної. 

Студент на заняттях виступає «суб’єктом» навчання, 
вступає в діалог з викладачем, одногрупниками, виконує  творчі 
завдання. Основними методами і прийомами є самостійна 
робота, проблемні і творчі завдання, запитання студента  до 
викладача і навпаки. Все це сприяє розвитку творчого, критичного 
мислення. 

Інтерактивність студента – це активність суб’єкта діяльності 
як реалізація власних інтуїтивних припущень, а не тільки 
активність «зовнішня», що виникає завдяки створенню певної 
педагогічної ситуації викладачем. Одним з важливих засобів 
інтерактивного навчання стали інформаційні технології зі їх 
можливостями, зокрема – графічними. Саме в системі «студент-
комп’ютер» при розв’язуванні навчальних задач активізується 
внутрішній діалог студента, що сприяє формуванню його 
самостійності, самореалізації. Сучасних студентів якнайкраще 
характеризує давнє китайське прислів’я: «Почую – забуду, побачу 
– запам’ятаю, зроблю сам – зрозумію». І саме заняття з 
використанням мультимедійних технологій дає можливість не 
тільки почути, щоб забути, а й побачити, щоб запам’ятати. А далі 
– вдало дібраний дидактичний матеріал або інтерактивні засоби 
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завершують процес вивчення нового матеріалу, даючи 
можливість виконати завдання самостійно, щоб усе зрозуміти.  

Безперечно, інноваційні методики  навчання мають 
перевагу над іншими. Аналіз досвіду роботи з практичного 
застосування інноваційних методів активізації пізнавальної 
діяльності свідчить, що використання інноваційних технологій: 

− підвищує рівень професійної культури; 

− зменшує трудомісткість процесу контролю і 
консультування; 

− розвиває плідну співпрацю зі студентами; 

− дає можливість самореалізації і самоствердження; 

− підвищує авторитет викладача серед студентів. 
Таким чином, інноваційні технології всебічно впливають на 

процес навчання – від постановки задач до його організації й 
результатів, а тому інноваційні технології повинні бути спрямовані 
на досягнення всебічного розвитку особистості студента в умовах 
стійкої системи предметного навчання й сприяти посиленню 
взаємозв’язку розвитку й виховання відповідно до провідних 
загальнонаукових ідей. 

Організація інтерактивного навчання передбачає 
моделювання життєвих ситуацій, спільне вирішення проблеми на 
основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно 
сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, 
створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. 

Можна стверджувати, що використання комп’ютера на 
заняттях вже є необхідністю, тому що він є ефективним засобом 
активізації й підтримки навчально-пізнавальної діяльності. 
Комп’ютер вносить у навчання принципово нові пізнавальні 
засоби, сприяє переходу від пояснювального  типу навчального 
процесу до нового – активного, що сприяє використання 
різноманітних комп’ютерно-орієнтованих систем навчання. 

Пізнавальний інтерес – це глибоко особистісне утворення, 
психологічну природу якого зумовлює цілий комплекс процесів. 
Така важлива роль у навчанні та складна природа пізнавального 
інтересу вимагає для його формування пошуку не окремих 
педагогічних прийомів чи технологій, а поєднання їх у потрібних 
пропорціях. На основі власних спостережень, ми дійшли висновку 
та експериментально підтвердили, що активізація пізнавальної 
діяльності в процесі вивчення матеріалу відбувається 
найефективніше, якщо методи, які використовує викладач, 
одночасно є емоційно-захопливими, проблемними та 
особистісно-орієнтованими. 

Для виправлення положення потрібно стимулювати: 
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− використання наочності;  

− підвищення науковості викладання;  

− створення проблемних ситуацій;  

− організацію самостійної роботи;  

− використання завдань творчого характеру;  

− читання науково-популярної літератури.  
Поєднуючи традиційну методику викладання матеріалу з 

новітньою, яка будується на нових інформаційних технологіях, 
можна впевнено говорити, що така методика підвищує рівень 
знань й інтерес до навчання, сприяє активізації навчально-
пізнавальної діяльності студентів, їх творчому розвитку. 

Література 
1. Гін А. Прийоми педагогічної техніки. Луганськ, 2004. 84 с. 
2. Голодюк Л. Як навчити учнів спілкуватися на уроці. Рідна школа.  

2001. №9. 
3. Кондратюк В. Л., Волос М. М., Бабин І. І. Основні тенденції розвитку 

систем освіти та освітніх технологій у світовій педагогічній практиці. Відкритий 
урок. 2002. № 5–6. 

4. Крамаренко С. Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку 
творчого потенціалу учнів. Відкритий урок. 2002. № 5/6. 

5. Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні 
технології. Київ, 2000. 368 с. 

 
 

ТРАНСМЕДІЙНИЙ ПРОЄКТ В СИСТЕМІ ЗМІШАНОГО 
НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Липка К. Г. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Гаврілова Л. Г. 
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м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Цілеспрямований рух України до європейського освітнього 
середовища, невпинний процес глобалізації та інтеграції світової 
спільноти актуалізують питання модернізації системи вищої 
освіти на засадах інформатизації, пошуку і впровадження 
інноваційних технологій у професійну освіту, зокрема підготовку 
майбутніх учителів музичного мистецтва. Стрімкий розвиток 
інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, 
ускладнення взаємодії множинності медіаплатформ, 
трансформація аудиторії обумовлюють виникнення нових 
гібридних аудіовізуальних форм і відповідних наукових дефініцій. 
Серед них трансмедійна технологія – реальність сьогодення, яка 
є відповіддю на умови розвитку і дигіталізації сучасного світу.  

Трансмедійність є одним з проявів сучасного феномену 
технологічної медіакультури. Головною перевагою трансмедійної 
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технології є можливість створення поліфонічного (синкретичного) 
комунікаційного полотна, що складається з різноформатних 
елементів, об’єднаних однією тематикою. Ключовим моментом є 
співпричетність користувача, який має активно взаємодіяти в 
умовах створення змішаної реальності, що об’єднує онлайн і 
офлайн комунікації. 

У наукових джерелах термін «трансмедіа» найчастіше 
використовується у контексті мультиплатформності, позначеної 
різноманіттям платформ, каналів, носіїв і медійних форм, а також 
конвергентності, яка призводить до багаторівневої гібридизації 
подання інформації. Трансмедійність в останнє десятиліття 
широко використовується у багатьох сферах, зокрема в соціології, 
маркетингу, культурології, масмедіа, освіті та ін., які пов’язані з 
феноменами дигіталізації, мультиплатформності, 
конвергентності. Це привело до уведення в мовну практику нової 
лексики (мультимедіа, крос-медіа, трансмедіа, трансмедійний 
сторітеллінг/наратив тощо), яка потребує глибокого аналізу для 
усвідомлення та розрізнення цих понять.  

Серед усіх вказаних термінів найбільш давнім та 
широковживаним є термін «мультимедіа», який зустрічається в 
наукових працях з комп’ютерних технологій, культурології, 
мистецтвознавства, професійної освіти, конвергентної 
журналістики тощо. Цей термін тлумачиться багатоаспектно:  

− «як інформаційна технологія, що поєднує в одному 
програмному продукті різноманітні види інформаційних ресурсів: 
тексти, ілюстрації, аудіо, відео, інші дані; як ідея, новий підхід до 
комплексного, синергетичного впливу на психофізіологію 
користувачів у мистецтві; як новий вид мистецтва зі специфічними 
засобами художньої виразності» [1, с. 13]. 

− «як феномен художньо-естетичного простору, сучасний 
вид синкретичного високотехнологічного екранного мистецтва, 
поєднання цифрових та електронних пристроїв, засобів і 
продуктів, що характеризуються кількома складовими (за видами 
мистецтва, художніх і технічних форм, за сферами діяльності), 
який об’єднує різні види і жанри аудіовізуальних творів, засобів 
масової комунікації» [2].  

Поняття «крос-медіа» пов’язано з позначенням 
медіадіяльності з використанням кількох медіаплатформ, тобто 
мова йде не про окремий медіа продукт, а здатність поширювати 
інформацію за допомогою різних засобів комунікації. На думку 
М. Женченко, «Крос-медіа – це дистрибуція інтелектуальної 
власності, сервісу, історії або досвіду через різноманітні медіа 
платформи з використанням різних медіа форматів, … здатність 
поширювати інформацію у переконливому, корисному та 
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візуально привабливому вигляді за допомогою різних засобів 
інформації» [3, с. 73]. С. Jakubetz уточнює сутність крос-медіа: 

− крос-медійна діяльність передбачає створення різних 
медійних продуктів для різних платформ, що заперечує просте 
редукування ідентичного контенту; 

− крос-медіа виступає самостійною стратегією (не є 
додатком чи доповненням) для створення нових змістів і 
цінностей, що фокусує увагу на контенті; 

− продукт крос-медіа є самостійною формою 
оприлюднення, а разом з тим комунікацією, діалогом, інтеракцією, 
що часто передбачає наявність зворотного каналу [4]. 

Отже, в основі крос-медіа лежать процеси дигіталізації і 
конвергенції, тема подається через декілька медіаканалів 
(друковане видання, фотозвіт, відеофайл, віртуальний музей 
тощо) і передбачає використання мультимедійних форм.  

А. Veglis розрізняє крос-медіа і трансмедіа за кількістю 
поданих історій: в крос-медіа йдеться про одну історію, яку 
транслюють кількома медіа, натомість трансмедіа є ширшим 
поняттям, яке передбачає існування не тільки декількох 
взаємопов’язаних історій, а й широкого перехідного простору між 
ними. Зв’язки між тематичними елементами вможливлюють 
занурення користувача у так званий Storyworld – «наративний 
всесвіт» [5]. 

Тобто, трансмедіа не може бути обмежена однією темою 
(історією), а висвітлює низку тематичних історій, із яких 
складається кожного разу свій віртуальний всесвіт. В журналістиці 
– це актуальна тема, насичена новинами і репортажами; в 
маркетингу – це бренд для широкого розповсюдження його серед 
користувачів; у мистецтві – саме мистецтво, зіткане із жанрів, 
видів, проявів, представлене багатьма мистецькими лініями і 
історіями за допомогою масмедійних платформ (медіа), які 
включають в себе не тільки класичну технологічну сімку, а й 
засоби невербальної комунікації. Трансмедійна технологія 
забезпечує більш глибоке занурення у тематичний всесвіт, 
розкриваючи декілька тем в різних формах на багатьох каналах, 
не повторюючи їх зміст.  

Практичною формою реалізації трансмедійної технології є 
метод створення трансмедійних проєктів, який належить до 
методів проєктної діяльності. Академічний тлумачний словник 
української мови трактує поняття «проєкт» (лат. projectus – 
кинутий вперед) багатоаспектно: 1) як «сукупність документів 
(розрахунків, креслень, макетів тощо), необхідних для зведення 
споруд, виготовлення машин, приладів та ін.; 2) попередній текст 
якого-небудь документа, що виноситься на обговорення, 
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затвердження; 3) задуманий план дій, намір» [6]. Спираючись на 
наведене загальнонаукове визначення, трансмедійний освітній 
проєкт можна визначити як процес створення дидактичного 
освітнього матеріалу на основі поєднання інформаційно-
комунікаційних (цифрових) технологій і очних (контактних, face-
to-face) форм роботи (аудиторних занять, творчо-
виконавських виступів, обговорень, аудиторних презентацій 
тощо) (В. Орєхова [7]).  

Вважаємо за доцільне використовувати метод створення 
трансмедійного проєкту на уроках мистецтва в початкових класах 
для розвитку креативності та емоційного інтелекту. 
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З огляду на глобальні зміни в суспільстві змінилася роль 

іноземної мови не лише в системі освіти, а й у житті. Знання 
іноземних мов в умовах глобальної інтернаціоналізації – це не 
лише культурна, але й економічна потреба. Згідно з новими 
стандартами необхідно володіти вже не однією іноземною мовою, 
а відразу декількома. Вивчення ж іноземної мови вимагає 
колосальної роботи пам’яті, бо значну кількість нової інформації 
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треба сприйняти, переосмислити і бути спроможним відтворити. 
В умовах такого інформаційного вибуху перед педагогом стоїть 
надзавдання – передача великого обсягу навчальної інформації 
за незмінної тривалості навчання без зниження якості знань. Тож 
необхідність пошуку ефективних способів запам’ятовування 
продиктована вимогами сучасного суспільства.  

Зазначимо, що ефективне оволодіння іншомовним 
спілкуванням тісно пов’язане з проблемою розвитку і зміцнення 
пам’яті, завдяки якій людина здатна накопичувати інформацію, не 
втрачаючи колишніх знань і навичок. Для того щоб зробити 
процес запам’ятовування міцним, легким і швидким, усе більше 
педагогів застосовують на практиці мнемотехніку. 

Мнемотехніка – це наука про запам’ятовування, що оперує 
сукупністю прийомів, способів і штучних асоціацій, які полегшують 
засвоєння через нагадування і збільшують обсяг пам’яті. 
Мнемотехніка, або мнемоніка заснована на запам’ятовуванні 
нової інформації шляхом перетворення її в образи і складання 
зв’язків між ними [3]. Суть мнемотехнічних прийомів полягає в 
певному структуруванні матеріалу, який треба запам’ятати. 
Розглянемо деякі прийоми мнемотехніки, які, на нашу думку, є 
найбільш ефективними під час вивчення іноземної мови: 

1) мнемоніка ключових (цільових) слів (для того щоб 
запам’ятати іншомовне слово, до нього треба підібрати 
співзвучне ключове слово рідною мовою; потім скласти невеликий 
сюжет із слова-співзвуччя і перекладу); 

2) фрагментація інформації (членування матеріалу стає 
корисним для покращення вербальної пам’яті); 

3) музична мнемоніка (є один із способів успішного 
кодування інформації в мозку, наприклад, пісня про «ABC», 
кольори, числівники, дні тижня тощо; музичний супровід або 
ритмічність у вимові сприяють кращому запам’ятовуванню); 

4) мнемоніка слів і літер (використання акронімів як 
простого з’єднання початкових літер або звуків слів твірного 
словосполучення / фрази для представлення кожного слова чи 
фрази, які необхідно запам’ятати; акровірш має подібну функцію, 
але замість того, щоб утворити нове «слово», він породжує 
речення, яке допомагає запам’ятати інформацію) [4]; 

5) римування (завдяки перестановці або заміні одного 
слова іншим з однаковим значенням, але так, щоб воно 
римувалося, можна досягти ефективності в засвоєнні інформації); 

6) мнемонічна система зв’язків (полягає в розробці історії 
чи картини, що з’єднує фрагменти інформації, які потрібно 
запам’ятати; кожен предмет спонукає згадати наступний); 
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7) мнемоніка асоціацій (полягає в тому, що набагато легше 
згадати необхідну інформацію, якщо вона викликає асоціації, що 
являють собою набір спеціальних прийомів для запам’ятовування 
різного типу інформації за короткий період часу; асоціативні 
мнемонічні техніки дуже ефективні у вивченні іноземних мов; коли 
студент активно шукає власні асоціації, процес розуміння і 
засвоєння матеріалу відбувається швидше і з більшою 
ефективністю, розвивається уява) [2, с. 287] тощо. 

З’ясовано, що прийоми мнемотехніки дозволяють 
студентам запам’ятовувати іншомовні слова у великому обсязі. 
Головне завдання – зрозуміти принцип організації мовного 
матеріалу і систематично використовувати в практичній 
діяльності.  

Домінантним принципом мнемотехніки є зв’язок інформації 
з образом, об’єктом і закріплення його в пам’яті. Під час 
згадування відбувається зворотний процес: спочатку спливає 
заданий образ, як певний код, а потім спливає з пам’яті і потрібна 
іншомовна інформація. Так, для ефективного запам’ятовування 
важливо створювати дієві (живі) образи, а тому слід звернути 
увагу на те, щоб об’єкти в них були приблизно однакові за 
розміром або вдало поєднувалися; мали певний обсяг, тобто 
реальну форму; під час створення об’єкта варто запам’ятовувати 
деталі образу; об’єкти не повинні бути безбарвними, обов’язково 
треба уявляти їх у яскравих кольорах [1].  

Отже, на сьогодні гостро постала культурна та економічна 
потреба у швидкому та ефективному оволодінні іншомовним 
спілкуванням, тобто акцент зроблено на доцільність 
використання нових методів, що дозволяють швидко й ефективно 
запам’ятовувати нову інформацію. Так, застосування 
мнемотехніки під час навчання іноземної мови дає можливість 
для продуктивного сприйняття і запам’ятовування з елементами 
гри, уяви і фантазії. Мнемонічні прийоми розвантажують 
інформацію, роблячи новий матеріал таким, що легко 
засвоюється. Це досягається завдяки імплементації ігрового 
елемента в основний зміст заняття з максимальною 
ефективністю, а також завдяки емоційній насиченості, що лежить 
в основі мнемотехніки, – усе це є безпосередньою складовою 
зацікавленості студента. 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ – 

НЕОБХІДНА УМОВА СУЧАСНОГО ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ 

Луньов І. В. 
Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
У сучасному світі, де знання і технології оновлюються 

швидше, ніж життя одного покоління людей, навчальний процес 
слід спрямувати не тільки на засвоєння базових знань, а й на 
набуття студентами потреби, умінь і навичок самостійно 
засвоювати нові знання та інформацію протягом усього життя й 
ефективно використовувати їх на практиці. Виникає необхідність 
у соціально і професійно активній особистості, яка володіє 
високою компетентністю, професійною мобільністю, 
самостійністю, вмінням постійно удосконалювати свої професійні 
навички, професійно реалізовувати подальше творче зростання.  

Зміни в суспільно-економічному житті, реформування 
освіти, зокрема щодо місця і ролі закладів фахової передвищої 
освіти в системі освіти, висувають нові вимоги до підготовки 
майбутніх фахівців, випускників коледжів. А це, у свою чергу, 
вимагає підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів. 

Одним із провідних завдань навчальних закладів на 
сучасному етапі модернізації системи вищої освіти України є 
пошук форм її інтеграції з наукою і виробництвом, підвищення 
ролі та відповідальності фахівця, забезпечення якості підготовки 
фахівців на рівні міжнародних вимог, зокрема, подолання розриву 
між рівнем теоретичних знань студентів і практичними навичками 
їх застосування в процесі професійної діяльності.  

Знання нині виступають лише потенціалом, яким має 
володіти фахівець, головним є результативність діяльності 
спеціаліста в конкретних умовах, тому одним із напрямів 
модернізації освіти є запровадження та реалізація 
компетентнісного підходу в навчанні.  

Компетентнісний підхід орієнтується на кінцевий результат 
освітнього процесу та спрямовується на формуванні у випускника 

http://pptma.dn.ua/index.php/uk/arkhiv-vipuskiv/za-2016-rik/336
https://universeofmemory.com/effectiveness-and-usefulness-of-mnemonics/
https://www.verywellhealth.com/memory-tip-1-keyword-mnemonics-98466
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готовності ефективно зорганізувати внутрішні і зовнішні ресурси 
для досягнення поставленої мети. Компетентність характеризує 
міру включення в активну діяльність, здатність ефективно 
розв’язувати конкретну ситуацію, мобілізуючи при цьому знання, 
уміння, досвід, поведінкові відносини та цінності.  

Компетенція – це сукупність взаємопов’язаних якостей 
особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є 
заданими до відповідного кола предметів і процесів та 
необхідними для якісної продуктивної дії відносно до них.  

Компетентність – це володіння людиною відповідною 
компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета 
діяльності. 

Основними компетентностями студентів є: 
Соціальна: 1) вміння робити вибір; 2) вміння приймати 

рішення; 3) вміння брати відповідальність; 4) вміння 
безконфліктно співіснувати. 

Комунікативна: уміння спілкуватися рідною та іноземними 
мовами. 

Інформаційна: уміння добувати, спрацьовувати та 
використовувати інформацію з різних джерел. 

Продуктивної творчості: готовність та потреба у творчості. 
Полікультурна: оволодіння досягненнями культури; 

розуміння інших людей, їх індивідуальності і відмінностей за 
національними, культурними, релігійними та іншими ознаками. 

Саморозвитку і самоосвіти: готовність та потреба навчатися 
протягом усього життя. 

Поняття «формування» у педагогіці розглядається як 
результат розвитку людини, пов’язаний з цілеспрямованими 
змінами через виховання, освіту і навчання. Професійний 
розвиток особистості важливо вивчати в єдності його 
операційного й споживчо-мотиваційного компонентів. 

Підготовка кваліфікованих фахівців здійснюється 
насамперед завдяки навчальному процесу, який можна 
розглядати як сукупність системоутворюючих складових 
елементів. Залежно від основної дидактичної мети професійного 
навчання навчальний процес можна поділити на теоретичне та 
практичне навчання.  

Педагогічне управління процесом формування професійної 
компетентності студентів відкриває нові можливості для 
оптимізації навчального процесу, докорінної зміни технології 
отримання нових знань та становлення педагогічної творчості 
викладача. Як зазначають дослідники, результати вивчення 
проблеми оптимізації навчального процесу вказують на те, що 
педагогічне управління повинно бути постійною складовою 
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професійної підготовки студента, який повинен сприймати, 
аналізувати, обробляти, застосовувати, оцінювати інформацію, 
яка до нього надходить (нові ідеї, передовий досвід), уміти 
вчитися (аналізувати стан і перспективи власного розвитку), 
регулювати та корегувати складові навчально-виховного процесу. 

Виконання цих функцій неможливе без розвитку 
самостійності та здатності критично мислити, тобто потрібно мати 
бажання постійно поглиблювати свої знання, неупереджено 
ставитися до різних точок зору, характеризуватися мобільністю та 
раціональністю під час прийняття рішень.  

При цьому важливе значення має організація наукових 
об’єднань, предметних гуртків, наукових товариств, проведення 
пошукових та наукових досліджень, бо професійна 
компетентність майбутнього спеціаліста формується "на засадах 
теоретичних знань, практичних умінь, значущих особистісних 
якостей та життєвого досвіду, що зумовлює готовність фахівця до 
виконання професійних обов’язків та забезпечує високий рівень 
його самоорганізації". Доречно буде застосовувати роботу зі 
студентами щодо створення власних проєктів, проводити 
конференції, круглі столи, диспути.  

Протягом навчання студент має навчитися 
використовувати свої знання у майбутній професійній діяльності, 
отримати навички, які допоможуть знаходити рішення проблем, 
які можуть виникати. Тож формувати професійну впевненість та 
компетентність у студентів необхідно за допомогою проєктного 
навчання, створення реальних ситуацій, проведення екскурсій на 
виробництво. Студенти також можуть закріпити знання, вміння, 
отримані на лекційних заняттях, під час виконання завдань 
підприємств, з якими співпрацює навчальний заклад. 
Відпрацювати професійні вміння та навички можна як під час 
самостійного дослідження, а також під час практики. Формувати 
професійні компетентності у студентів можна також за допомогою 
розвитку їх творчого потенціалу, який у майбутньому допоможе 
розвиватися студенту як професіоналу. 

Завдання нашого педагогічного колективу – підготувати 
висококваліфікованих спеціалістів, основними рисами яких 
повинні бути високий професійний рівень знань, уміння й бажання 
брати на себе відповідальність під час прийняття рішень, 
здатність у рамках своєї посади стимулювати працю та 
соціальний розвиток колективу тощо. Вищеназвані риси  дають 
можливість спеціалісту само реалізувати себе, внести в процес 
праці щось нове, індивідуальне, проявити свої здібності, отримати 
задоволення від самого процесу праці.  
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Щороку при плануванні роботи визначається методична 
проблема, наприклад: 

− удосконалення навчально-виховного процесу шляхом 
запровадження  новітніх, високоефективних методик підготовки 
майбутніх фахівців відповідно до сучасних вимог ринку праці; 

− удосконалення навчально-виховного процесу шляхом 
інтеграції сучасних педагогічних та інформаційних технологій 
підготовки майбутніх фахівців; 

− удосконалення навчально-виховного процесу з метою 
формування у студентів високих професійних компетенцій 
відповідно до сучасних вимог ринку праці; 

− узагальнення досвіду та аналіз результатів професійної 
діяльності педагогічного колективу з метою оптимізації 
навчально-виховного процесу та становлення студента як 
соціально-адаптованої особистості з високими професійними 
компетенціями. 

Застосування різних шляхів і методів формування 
компетентностей у студентів допоможе стимулювати самостійне, 
індивідуальне та колективне навчання, а також мотивуватиме 
студентів до активного та постійного розвитку професійних умінь 
і навичок. 
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РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МНЕМОТЕХНІКИ 

Ляшова Н. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Хмарна О. М. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Математика входить у життя дитини як «відкриття» 
закономірних зв’язків та відношень навколишнього світу. Вчитель 
початкових класів підводить дітей до цих «відкриттів», організовує 
та спрямовує їхні пошукові дії, що сприяють розвитку 

http://www.kpi.kharkov/
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математичних здібностей. Проблема розвитку та формування 
математичних здібностей молодших школярів актуальна. Існують 
різноманітні підходи до визначення цього поняття науковцями. 
Зокрема німецький психолог В. Вундт (Wilhelm Maximilian Wundt) 
визначає математичні здібності як здібності ясного усвідомлення 
внутрішнього зв’язку математичних відношень та здібність точно 
мислити математичними поняттями. Американський психолог 
Е. Торндайк (Edward Lee Thorndike) у своїх дослідженнях звертає 
увагу на відмінності, які виявляються у здібностях дітей 
молодшого шкільного віку. Він доводить, що коли б діти і 
отримували однакове виховання від народження, то все ж у них 
були б виявлені різні здібності до математики. Але вчений 
наголошує, що, все ж таки, у дітей є природні нахили до 
арифметики. 

Математичні здібності відносять до групи ранніх здібностей. 
Тож, спеціаліст у галузі педагогічної та вікової психології 
В. Крутецький у своїй монографії «Психологія математичних 
здібностей школярів» визначає математичні здібності, як 
здібності до утворення на математичному матеріалі 
узагальнених, згорнутих, гнучких і оборотних асоціацій і їх систем. 
Методист А. Бєлошиста розглядає математичні здібності як 
частину математичного розвитку дитини початкової школи у 
поєднанні з розвитком математичного стилю. 

Учені стверджують, що математичні здібності полягають в 
умінні логічно мислити, узагальнювати математичні об’єкти, 
встановлювати взаємозв’язки між ними, переключатися на 
взаємодоповнюючі операції. У таких процесах безпосередньо 
відображаються сприйняття, пам’ять і уява. Розвиток 
математичних здібностей ще пов’язують з формуванням прийомів 
мислення. Поряд з такими видами мислення, як абстрактне, 
конкретне, логічне, алгоритмічне, останнім часом широкого 
застосування отримало «візуальне мислення», тобто мислення за 
допомогою зорового сприйняття. Оскільки візуальне мислення 
допомагає аналізувати, класифікувати, систематизувати і творчо 
інтерпретувати інформацію, то його вважають найвищим рівнем 
розвитку наочних видів мисленнєвої діяльності, продуктивним 
видом, який має складну інтегровану структуру, що відображає 
зв’язки й відношення об’єктивної реальності за допомогою різних 
форм візуального кодування на метавербальному рівні. Змістом 
цього рівня наочно-мисленнєвої діяльності є трансформація 
різних проблемних ситуацій у структури нових знань, створення 
образів-концептів [2]. 

Одним із основних завдань початкового курсу математики – 
є розвиток математичних здібностей здобувачів початкової 
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освіти. Останнім часом розробляється та впроваджується у 
практику початкової школи велика кількість різноманітних 
обґрунтованих методичних підходів, способів, методів, методик, 
технологій, технік щодо формування та розвитку математичних 
здібностей дітей. Відомий французький математик Ж. Пуанкаре у 
своїй праці «Наука та гіпотеза» зазначав, що під час вибору 
методів навчання математики, головним провідником повинна 
бути наука, яка навчання робить яскравішим, багатшим і, від так, 
знання запам’ятовуються на довго [1]. Такою цікавою технікою, на 
наш погляд, є мнемотехніка, яку останнім часом активно 
використовують учителі загальноосвітніх шкіл. 

Загалом, мнемотехнічні прийоми передусім застосовують 
для поліпшення засвоєння складової інформації, що немає 
встановлених логічних зв’язків між її елементами з погляду 
людини, яка її запам’ятовує, і потребує тривалого зберігання та 
подальшого відтворення, наприклад: послідовність цифр, 
телефонні номери, історичні дати, хронологічні таблиці, 
нормативи, показники формули тощо. Можливе запам’ятовування 
за допомогою мнемотехніки також різноманітної текстової 
інформації: плану-конспекту уроку чи виступу, іноземних слів, 
термінів, географічних назв, граматичних правил, імен та прізвищ 
тощо. У такому разі створені за допомогою мнемотехнічних 
прийомів штучні асоціації засвоюються легше і швидше. 
Застосування мнемотехніки полегшує показники обсягу та 
точності запам’ятовування і розвитку інших пізнавальних 
процесів, підвищує тривалість зберігання та якість відтворення 
засвоєного інформації [4, с. 11]. 

Основний «секрет» мнемотехніки дуже простий. Коли 
людина у своїй уяві поєднує декілька зорових образів, мозок 
фіксує цей взаємозв’язок. І у подальшому під час згадування 
одного із образів цієї асоціації мозок відтворює всі раніше 
об’єднані образи.  

Відомо, що у дітей молодшого шкільного віку наочно-
образна пам’ять і запам’ятовування має мимовільний характер. 
Вони краще фіксують інформацію подану зоровими образами. 
Тож активне використання ілюстрацій на заняттях уможливлює 
ефективне сприйняття та перетворення вербальної інформації. 

Останнім часом багато напрацьовано прийомів та методів 
мнемотехніки в роботі з дітьми початкових класів. Ціннісне 
значення має їхнє використання і на уроках математики. 
Використання таблиць, опорних схем допомагає дитині легше 
перекодувати інформацію з абстрактної у візуальну (конкретну) і 
навпаки, допомагає точно вибудовувати логічний ланцюжок подій 
і відтворювати матеріал у правильному порядку. Опорні 
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зображення покращують здатність дитини концентруватися на 
тому, що він чує, і при цьому розуміти сутність математичних 
висловлювань. Використання такої форми роботи активізує 
зорову і слухову пам’ять, увагу, асоціативне мислення, уяву, 
збагачує словниковий запас, розширює знання дитини про 
математичні об’єкти.  

Мнемотехніка допомагає вирішити такі основні навчальні та 
виховні завдання: розширює творчі можливості дитини завдяки 
гармонійної роботи лівої (логіка) і правої (творчість, образне 
мислення) півкуль головного мозку; формує вміння учнів 
ефективно і самостійно вчитися; підвищує самооцінку дитини 
завдяки результативності у навчанні, створюючи психологічний 
комфорт.  

Тому, за словами Г. Чепурного, завдання освіти, не просто 
навантажити учнів великим обсягом знань, а, насамперед, 
розвинути можливості, розкрити творчий потенціал. Адже кінцева 
мета навчально-виховного процесу – самодостатня особистість, 
яка може і вміє робити вибір, впевнена в собі і в своїх 
можливостях [4, с. 9]. 

Отже, застосування мнемотехніки допомагає зробити 
процес навчання математики привабливим для учнів початкових 
класів, активізує їхню пізнавальну активність, розвиває 
математичні здібності, навчальну інформацію робить більш 
доступною, яка надовго запам’ятовується. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ 
Макогон А. П. 

Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Питання активізації самостійності та активності студентів є 
одним з найбільш важливих проблем сучасної методики навчання 
спеціальних дисциплін. Продуктивне заняття у навчальному 
закладі має сформувати не тільки міцні знання, а й уміння 
використовувати їх в різних ситуаціях, самостійно здобувати 
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знання, формувати досвід вирішення проблемних ситуацій. 
Розвиток самостійності і активності не відбувається само собою, 
воно є наслідком цілеспрямованої взаємодії і організації 
педагогічного середовища, тобто застосування педагогічної 
технології. Основні з них пов’язані із застосуванням активних або 
інтерактивних методів навчання. 

Інтерактивні методи – форма навчання, у процесі якого 
студенти і викладач перебувають у режимі бесіди, діалогу між 
собою. Це співпраця, взаємонавчання у системі: викладач 
(вчитель) – студент (учень), студент (учень) – студент (учень). При 
цьому викладач і студент – рівноправні, рівнозначні суб’єкти 
навчання. Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного 
учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. 
Під час такого спілкування студенти вчаться бути 
демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично 
мислити, ухвалювати обґрунтовані рішення. 

 

 
 

На відміну від активних методів, інтерактивні методи 
орієнтовані на ширшу взаємодію студентів не тільки з 
викладачем, а й одне з одним, на домінування активності 
студентів у процесі навчання. Роль викладача на інтерактивних 
заняттях зводиться до скерування діяльності студентів на 
досягнення цілей заняття. 

Виокремлюють такі принципи інтерактивного навчання: 
Принцип активності. Для досягнення поставлених цілей 

кожен студент має брати активну участь у процесі спілкування і 
активно взаємодіяти з іншими. 

Принцип відкритого зворотного зв’язку. Забезпечення 
можливості висловлення учасниками групи думок, ідей чи 
заперечень щодо поставлених завдань. Саме завдяки активному 
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використанню зворотного зв’язку учасники групи дізнаються, як 
інші люди сприймають їхню манеру спілкування, стиль мислення, 
особливості поведінки. 

Принцип експериментування. Забезпечення активного 
пошуку студентами нових ідей і шляхів вирішення поставлених 
завдань. Цей принцип дуже важливий і як зразок стратегії 
поводження в реальному житті, і як поштовх до розвитку творчості 
й ініціативи особистості. 

Принцип довіри у спілкуванні. Саме на це спрямовано 
спеціальну організацію групового простору в ході проведення 
занять: зазвичай використовуваний у роботі прийом 
розташування студента і викладача по колу обличчям одие до 
одного, для того щоб змінити в студентів стереотипну установку й 
уявлення про те, як повинні проводити й організовувати заняття і 
яку роль у них має відігравати викладач. 

Принцип рівності позицій. Він означає, що викладач не 
прагне нав’язати студентам своєї думки, а діє разом та нарівні з 
ними. Своєю чергою, кожен учень має змогу побувати у ролі 
організатора, лідера. 

Інтерактивні методи, що використовую в своїй практиці:  

− Розробка спільного проєкту – цей метод дозволяє 
подумки вийти за межі аудиторії і скласти проєкт своїх дій з 
обговорюваного питання. Найголовніше, що група або окремий 
учасник має можливість захистити свій проєкт, довести перевагу 
його перед іншими і дізнатися думку студентів. 

− Перегляд і обговорення навчальних відеоматеріалів – 
навчальні та науково-пізнавальні відеофільми відповідного змісту 
використовую на різних етапах занять відповідно до їх тем, цілей 
і завдань, а не тільки як додатковий матеріал. Перед показом 
фільму ставлю перед студентами кілька ключових питань. Це є 
основою для подальшого обговорення. Зупиняю фільм на 
заздалегідь відібраних кадрах (моментах) і проводжу дискусію. В 
кінці заняття обов’язково спільно зі студентами підводжу підсумки 
і озвучую отримані висновки. 

− Метод Сократа - метод запитань, що передбачають 
критичне ставлення до догматичних тверджень. Це вміння 
отримувати приховане в людині знання за допомогою майстерних 
навідних запитань, які передбачають короткий, простий і 
заздалегідь передбачувану відповідь. 

− Інформаційно-проблемні лекції – передбачає виклад 
матеріалу з використанням проблемних питань, завдань, 
ситуацій. Процес пізнання відбувається через науковий пошук, 
діалог, аналіз, порівняння різних точок зору. 
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Науковцями і практиками визнано, що отримання знань, 
формування вмінь і навичок, розвиток особистісних якостей, 
набуття певних компетентностей особистості студента є 
найефективнішими, якщо в освітньому процесі використовують 
інтерактивні форми і методи. 

За допомогою інтерактивних технологій студенти мають 
змогу: 

− аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до 
засвоєння навчального матеріалу й у такий спосіб зробити 
засвоєння знань доступнішим; 

− навчитися формулювати власну думку, правильно її 
висловлювати, доводити власну позицію, аргументувати й 
дискутувати; 

− навчитися слухати іншу людину, поважати 
альтернативну думку; 

− моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати 
власний соціальний досвід через включення в різні життєві 
ситуації, їх моделювання; 

− вчитися будувати конструктивні взаємини у групі, 
уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути 
діалогу та консенсусу; 

− розвивати навички проєктної діяльності, самостійної 
роботи, виконання творчих робіт. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ 
ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Максимюк А. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Хореографічне мистецтво – один із самих масових і дійових 

засобів естетичного виховання, який має ефективний вплив на 
всебічний гармонійний розвиток особистості. Підготовка вчителя 
хореографії в українській системі педагогічної освіти на етапі 
інтеграції до європейського освітнього простору потребує 
вдосконалення практичної складової освітнього процесу. Пошук 
інновацій для вдосконалення фахової підготовки майбутнього 
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вчителя хореографії базується на компетентнісному підході до 
підготовки фахівця в системі вищої освіти. 

У сучасній педагогічній практиці процес підготовки 
майбутнього вчителя хореографії, як і процес професійного 
вдосконалення, частіше пов’язують з методичним 
забезпеченням, набуттям хореографічно-викладацького досвіду, 
розвитком якостей гуманістичного спрямування, залишаючи поза 
увагою важливість розвитку таких якостей, як уява, мислення, 
сприймання. Що, у свою чергу, є складовою поняття педагогічної 
майстерності як комплексу властивостей особистості викладача, 
що забезпечують високий рівень самоорганізації його в 
професійній творчій діяльності. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. 
№ 1732 затверджено Державну програму охорони та збереження 
нематеріальної культурної спадщини на 2004–2008 роки, що має 
спрямовувати творчу діяльність у колективах українського 
народно-сценічного танцю до збереження і розвитку достеменних 
фольклорних зразків, їх регіонального різноманіття [1]. 

Соціальні функції сучасного розвитку хореографічної освіти 
тісно зв’язані і взаємодіють між собою. Кожен хореографічний 
напрям, який живе в суспільстві та впливає на нього, здійснює не 
одну, а одночасно декілька функцій, і серед них обов’язково – 
виховну, адже хореографія так чи інакше виховує виконавців, 
формує, перетворює їх духовний світ. 

Проблеми впровадження інновацій в хореографічній освіті 
розглядаються в працях сучасних дослідників, зокрема 
Т. Благової, О. Мартиненко, Л. Подимової та ін. 

Т. Благова стверджує, що необхідною умовою ефективності 
професійної підготовки майбутніх учителів-хореографів є 
органічне поєднання їх теоретичної підготовки з практичною 
хореографічною діяльністю, практичним ознайомленням із 
досвідом діяльності відомих самодіяльних і професійних дитячих 
танцювальних колективів, що в цілому сприяє розширенню 
мистецького світогляду та реалізації творчого потенціалу 
особистості майбутнього фахівця [2]. Поділяємо позицію 
науковиці щодо практики студентів-хореографів як важливої 
ланки підготовки фахівців у системі вищої освіти в Україні. У 
процесі проходження практики поглиблюються теоретичні знання, 
виробляються навички педагогічної, балетмейстерської та 
хореографічно-виконавської діяльності, відбувається 
формування фахових компетентностей майбутнього хореографа.  

Також ми погоджуємося з думкою О. Мартиненко, яка 
стверджує, що сучасна система вищої педагогічної освіти 
мистецького напряму спрямована на підготовку 
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висококваліфікованих фахівців здатних якісно організовувати 
навчально-виховний процес у шкільних та позашкільних 
установах відносно тенденцій розвитку суспільства, відповідно до 
педагогічних і мистецьких інновацій [3]. 

Отже, хореографічна освіта в Україні як невід’ємна 
складова мистецької освіти орієнтована передусім на практичну 
підготовку, саме тому більшість освітніх компонентів, що входять 
до освітніх програм спеціальності 024 Хореографія, галузі знань 
02 Культура і мистецтво, побудовані на домінуванні практичних 
занять. Це доведено й сформульованими в Стандарті вищої 
освіти вказаної спеціальності (2020) компетентностями, серед 
яких: 

− СК03. Здатність застосовувати теорію та сучасні 
практики хореографічного мистецтва, усвідомлення його як 
специфічного творчого відображення дійсності, проєктування 
художньої реальності в хореографічних образах; 

− СК11. Здатність здійснювати репетиційну діяльність, 
ставити та вирішувати професійні завдання, творчо 
співпрацювати з учасниками творчого процесу; 

− СК14. Здатність забезпечувати високий рівень володіння 
танцювальними техніками, виконавськими прийомами, 
застосовувати їх як виражальний засіб; 

− СК15. Здатність застосовувати набуті виконавські 
навички в концертно-сценічній діяльності, підпорядковуючи їх 
завданням хореографічного проєкту [4]. 

Це стосується й дисциплін професійної спрямованості, які 
входять до більшості освітніх програм з хореографії: «Теорія та 
методика викладання класичного танцю», «Теорія та методика 
викладання українського танцю», «Теорія та методика 
викладання народно-сценічного танцю», «Теорія та методика 
викладання сучасного танцю», «Теорія та методика викладання 
сучасного бального танцю», «Теорія та методика викладання 
історико-побутового танцю», «Мистецтво балетмейстера», 
«Імпровізація та контактна імпровізація» та ін.  

Саме практика відкриває широкий простір для здобуття 
практичних результатів навчання та реалізації навчально-
виховних завдань дисциплін професійного спрямування. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ STEАM-ПРИНЦИПІВ В ПРОЦЕС НАВЧАННЯ 
Мехтієва З. В. 

Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

В умовах сьогодення серед освітян України набирає 
популярності тренд STEAM-освіти. Вона поєднує природничі 
науки (Science), технології (Technology), технічну творчість 
(Engineering), мистецтво (Art) та математику (Mathematics). Саме 
ці напрями лежать в основі даної методики освіти, і вивчаються у 
комплексі. 

В сучасному світі все частіше спостерігається дефіцит 
фахівців з технічних наук. Попит на них росте набагато швидше, 
ніж на інші спеціальності, саме тому такий тип освіти стає дуже 
популярним. 

Слід розуміти, що STEАM – це не просто технічна освіта. 
Вона вдало поєднує креативність та технічні знання. В системі  
STEAM здобувач освіти стає не споживачем, а замовником знань. 
Він не тільки знайомиться з новими напрямками розвитку точних 
наук, а й вчиться застосовувати нові знання на практиці, отримує 
практичні навички. В свою чергу викладач стає своєрідним 
наставником, людиною, що допомагає, пояснює, як з користю 
використовувати потенціал кожної технології. Важливо те, що під 
час STEAM-занять в центрі уваги знаходиться не викладач, а 
практичне завдання, яке потрібно розв’язати. А здобувачі освіти  
навчаються розв’язувати це практичне завдання шляхом проб та 
помилок, а не вивчають «сухий» теоретичний матеріал. 

Тому серед основних компетентностей здобувачів освіти в 
системі STEАM можна виділити: 

− математичне та логічне мислення; 

− наукове розуміння природи і сучасних технологій; 

− впевнене користування інформаційно-комунікаційними 
технологіями; 

https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/download/113/87
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/024-choreografia-B.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/024-choreografia-B.pdf
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− обізнаність і самовираження у сфері культури. 
У широкому контексті STEАM – це педагогічна технологія 

формування та розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей 
здобувачів освіти, які підвищують конкурентну спроможність 
особистості на сучасному ринку праці. Так, більша частина 
STEАM-галузей діяльності стосуються широкого спектру 
інженерії, а інша частина – інформатично-математичної та 
науково-природничої діяльності, серед яких аерокосмічна, 
комп’ютерна, біомедична, хімічна, машинобудівна, атомна, 
енергетична, екологічна, хімічна інженерія, інформаційні 
технології, програмування, агротехнології. 

Ключові елементи STEАM-підходу в навчанні: 

− зв’язок природничих наук, сучасних технологій, зокрема 
інформаційних, інженерного дизайну та математичного 
інструментарію;  

− створення навчальних планів і програм на 
міждисциплінарних засадах;  

− інтегроване навчання відповідно до певних тем, а не 
окремих дисциплін; 

− застосування трансферу знань;  

− навчання на реальних технологічних, економічних і 
соціально значущих проблемах;  

− акцент на комплексному формуванні наукового та 
інженерного мислення.  

STEАM-освіта як процес зовнішнього впливу має 
особистісний (набуття практичного досвіду певної діяльності) та 
соціальний (підготовка до подальшого навчання і 
працевлаштування) аспекти.  

Фахівець нової формації повинен вміти вільно 
висловлювати творчі ідеї, співпрацювати з представниками різних 
галузей діяльності, розуміти процес взаємодії природничих наук і 
мистецтва, математики та гуманітарних наук і технологій, знати 
сфери їх застосування, бути здатним до творчості.  

У структурі загально-освітньої підготовки можна виділити 
три етапи реалізації в ній STEАM-підходу:  

1) в початковій школі педагог стимулює допитливість, 
формує інтерес до навчання та пошуку знань, мотивує до 
самостійних досліджень, створення простих приладів, конструкцій 
тощо;  

2) в середній школі в учнів формується цікавість до 
природничо-математичних наук, проходить процес оволодіння 
системою практичних навичок, необхідних для подальшого життя 
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людини. На цьому кроці особливо важливим є співпраця учнів у 
дослідницькій діяльності;  

3) старша школа допомагає свідомому вибору подальшої 
освіти STEАM-профілю, поглибленій профільній підготовці зі 
STEАM-дисциплін,  розуміння  фізичної, технологічної та наукової 
картин світу,  усвідомленню принципів функціонування світових 
економічних систем.  

У чому відмінності в діяльності педагога в системах 
традиційної та STEАM-освіти? STEАM-педагог створює 
міжпредметні навчальних програми. На основі системи наукових 
знань і практичних навичок він має визначати зміст, обсяг і 
послідовність навчання, характер і ступінь інтеграції знань із 
різних галузей, добирати методи, які забезпечать найбільш 
очікуваний педагогічний результат, а також постійно підвищувати 
рівень і розширювати зміст власної фахової підготовки. Не менш 
важливим є вміння спрямувати навчальний процес на розвиток 
особистості дитини, її підготовку до розв’язання життєвих 
завдань.  

Навчальний процес STEАM-освіти опирається на 
використання сучасних засобів і обладнання, що пов’язані з 
технічним моделюванням, енергетикою й електротехнікою, 
інформатикою, обчислювальною технікою і мультимедійними 
технологіями, науковими дослідженнями у сфері енергоощадних 
технологій, автоматикою, робототехнікою та інтелектуальними 
системами, радіотехнікою і радіоелектронікою тощо.  

Ядро середовища STEАM-освіти складають: 

− інтегровані навчальні програми, курси за вибором, що 
зорієнтовані на формування компетентностей; 

− міжпредметні зв’язки, які спрямовані на вирішення 
реальних практичних завдань, а також практико-орієнтоване 
навчання;  

− групова командна проєктна роботі здобувачів освіти; 

− проєкти, інтегровані заняття, квести, кейси, екскурсії, 
тематичні дні, конкурси, наукові виставки, фестивалі інженерних 
проєктів тощо; 

− активна співпраця між закладами фахової передвищої 
освіти (ЗФПО) та науковими установами, науково-дослідними 
лабораторіями, музеями, природничими центрами, 
підприємствами, бізнес-структурами, громадськими та іншими 
організаціями;  

− активна взаємодія з батьками;  

− обов’язковий моніторинг результатів.  
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Для здобуття знань широко застосовуються глобальні та 
локальні інформаційні мережі з різноманітними базами даних і 
профільними експертними системами для вивчення та аналізу 
явищ, наукових експериментів, моделювання тощо, на їх базі 
створюються спеціальні середовища навчання з використанням 
ІКТ, віртуальні SТЕАМ-лабораторії, музеї науки тощо. 

Задачі STEАM-освіти сконцентровані на творчому 
розв’язанні реальних проблем життя, що  потребує наукового 
інженерного мислення. Для творчої самостійної діяльності 
характерні постановка проблеми, пошук способу її розв’язання, 
створення нового продукту. 

Під час реформування в сучасних освітніх системах 
відбуваються активні зміни, а саме:  

− заміна пріоритетів в оцінюванні результативності 
навчання,  компетентнісний підхід; 

− урахування запитів споживачів освітніх послуг;  

− популяризація неформальної освіти;  

− інтеграція методів формальної й неформальної освіти;  

− залучення до освітнього процесу суб’єктів суспільства, 
промисловості, бізнесу.  

Причина популярності STEАM-освіти в Україні полягає в 
тому, що, на відміну від традиційної освіти, вона більш 
сконцентрована на індивідуальному розвитку здібностей дітей, 
спрямована на забезпечення їх самореалізації в обраному 
напрямі діяльності. 

Інтеграція формальної та неформальної освіти має 
посилити можливості освіти загалом, сприяти цілісності та 
завершеності процесу навчання в закладах освіти. Така інтеграція 
може забезпечити формування якісно нової індивідуалізованої 
освітньої системи, яка поєднає найбільш затребувані властивості 
формальної та неформальної освіти.  
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РОЗВИТОК УМІННЯ СПІЛКУВАТИСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 
В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НУШ 

Міщенко А. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Сучасний зміст шкільної іншомовної освіти свідчить про 

новий погляд на взаємозв’язок освіти та культури, створення 
інтерактивного мовного середовища для учнів початкових класів 
НУШ. Головне призначення іноземної мови, як предметного 
напряму шкільного навчання, полягає в оволодінні учнями 
іншомовною комунікативною компетентністю, тобто здатністю і 
готовністю здійснювати як безпосереднє іншомовне спілкування 
(говоріння, розуміння на слух), так і опосередковане (читання з 
розумінням іншомовних текстів, письмо). Підтвердженням цього є 
те, що в Концепції Нової української школи однією з домінантних 
компетентностей визначено здатність до спілкування іноземними 
мовами, тобто вміння здійснювати комунікацію в 
багатокультурному середовищі для можливості кар’єрного 
зростання, конкурентоспроможності на ринку праці та навчання 
впродовж життя [3]. 

Зазначимо, що навчання говоріння – це продуктивний вид 
мовленнєвої діяльності, завдяки якому (водночас із аудіюванням) 
здійснюється усне вербальне спілкування. Змістом говоріння є 
вираження думок в усній формі з безпосереднім дотриманням 
вимовних, лексичних і граматичних вимог. Так, говоріння – 
надзвичайно багатоаспектне і складне явище, бо виконує в житті 
особистості функцію засобу спілкування, а для учнів є 
вираженням певних думок для вирішення комунікативних 
завдань, які створюються на уроці в умовах штучного 
іншомовного середовища. У такий спосіб акцент робимо на 
використанні комунікативного методу під час вивчення англійської 
мови молодшими школярами.  

Комунікативний метод заснований на тому, що процес 
навчання є моделлю акту комунікації. Комунікативність 
розглядається не як методичний принцип, а як методологічний, 
який визначає, з одного боку, методичні принципи навчання, а з 
другого – вибір загальнонаукових методів пізнання, ефективних 
для організації освітнього процесу. Уроки англійської мови в 
початкових класах НУШ мають бути побудовані так, щоб навчити 
учнів говорити англійською мовою, а не робити переклад подумки, 
тобто під час вивчення іноземної мови рідна використовується 
мінімально лише для пояснення складних моментів. Такого 
результату можна досягти через застосування ігор, діалогічних, 
групових та логічних комунікативних вправ, що надаються в 



164 

автентичних підручниках з акцентом на мовній специфіці, 
традиціях, культурі країни, мова якої вивчається, для розширення 
світогляду учнів молодшого шкільного віку [1, с. 20].  

Визначимо основні принципи навчання спілкуванню учнів:  
1. Принцип мовленнєвої спрямованості. Мовленнєва 

спрямованість навчального процесу полягає не стільки в тому, що 
перевага надається практичній меті, скільки в тому, що шлях до 
цієї мети є саме практичне користування мовою. Практичною 
мовленнєвою спрямованістю є не лише мета, але і єдність. 
Мовленнєва спрямованість передбачає надання вправам певних 
іншомовних ознак. 

2. Принцип індивідуалізації за головної ролі її 
особистісного аспекту. Індивідуалізація враховує всі 
властивості учня як індивідуальності: його здібності, уміння 
здійснювати мовну і навчальну діяльність і насамперед його 
особистісні властивості. Індивідуалізація є головним реальним 
засобом створення мотивації та активності. Своє ставлення до 
середовища людина висловлює через мовлення. Оскільки це 
ставлення завжди індивідуально, то індивідуальне і мовлення. Під 
час навчання іноземної мови індивідуальна реакція можлива в 
тому випадку, якщо перед учнем стоїть комунікативне завдання, 
яке буде відповідати його потребам і інтересам як особистості. 
Будь-яке висловлювання учня повинно бути природно 
мотивованим [1, с. 30]. 

3. Принцип функціональності. Будь-яка мовленнєва 
одиниця виконує в процесі комунікації певні мовленнєві функції. 
Так, після опанування лексико-граматичного матеріалу учні, 
знаючи слова і граматичні форми, не можуть використовувати все 
це в говорінні, тому що не відбувається перенесення, тобто 
асоціації з комунікативним завданням. 

4. Принцип новизни. Процес спілкування характеризується 
постійною зміною теми розмови, обставин, завдань тощо. 
Новизна забезпечує гнучкість мовленнєвих навичок, без чого їх 
перенесення неможливе, а також розвиток комунікативного 
вміння, зокрема його динамічності (непідготовленість 
висловлювання), здатності перефразувати (якість 
продуктивності), механізму комбінування, ініціативності 
висловлювання, темпу мови й особливо стратегії і тактики мовця. 
Для цього необхідне постійне варіювання комунікативних 
ситуацій. 

5. Принцип ситуативності полягає в тому, що все 
навчання говорінню відбувається на основі і завдяки 
комунікативним ситуаціям, яким притаманні основні риси 
людської діяльності: змістовність, евристичність, ієрархічність 
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тощо. Під час навчання усного іншомовного мовлення створювати 
природні ситуації для спілкування нелегко. Ситуації спілкування, 
що виникають у навчальному середовищі, мають, по-перше, 
вузьку змістовну задачу, по-друге, вони з дуже великою 
ймовірністю реалізуються засобами рідної мови.  

Звернімо увагу на те, що для реалізації зазначених 
принципів навчання англійської мови учнів початкових класів НУШ 
і їхньої мотивації в освітньому процесі можна використовувати 
такий вид ілюстративного матеріалу, як книжка-розглядинка, або 
віммельбух із яскравими, деталізованими, максимально 
насиченими візуальною інформацією ілюстраціями. Така 
наочність мотивує мовленнєву активність учнів, бо надає 
можливість створити життєву ситуацію спілкування і заохочує до 
комунікативної діяльності: потреба щось сказати, запитати, 
з’ясувати, довести, чимось поділитися зі співрозмовником. 
Школярі наочно переконуються в тому, що мову можна 
використовувати як засіб спілкування. Це активізує прагнення 
учнів до інтерактиву одне з одним і вчителем, створює умови 
рівності в мовному партнерстві, руйнує традиційний мовний 
бар’єр [2, с. 12]. 

Отже, можна дійти висновку, що початковий етап навчання 
англійської мови є надзвичайно важливим, бо в цей період 
закладаються психолінгвістичні основи іншомовної 
комунікативної компетентності, які необхідні для подальшого її 
розвитку і вдосконалення. На цьому етапі відбувається 
становлення засад для формування умінь сприймати на слух, 
говорити, читати й писати англійською мовою в межах визначених 
програмою результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. 
Застосування ілюстративного матеріалу віммельбухів для 
створення життєвих ситуацій спілкування сприяє реалізації 
комунікативного методу навчання та мотивації учнів початкових 
класів до вивчення англійської мови.  
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На сучасному етапі розвитку корекційної освіти в Україні 
гостро порушується питання всебічного гармонійного розвитку 
дітей із психофізичними вадами з метою їх подальшої успішної 
соціалізації. У зв’язку з цим необхідним є створення сприятливих 
умов для особистісного становлення таких дітей, важливим 
компонентом якого є комунікативна діяльність [1]. На нашу думку, 
для покращення навчально-виховного процесу й удосконалення 
комунікативних умінь молодших школярів доцільно 
використовувати засоби імаготерапії, як одного з найбільш дієвих 
напрямів арт-терапії. Подібна діяльність допоможе дитині в 
ігровій формі засвоїти позитивний досвід, покращити 
взаємовідносини з оточуючими, навчить роботі в колективі, 
додасть впевненості у своїх силах. 

Питання становлення, розвитку та застосування арт терапії 
розглядалися такими науковцями, як Б. Айзенберг, Н. Ветлугіна, 
Л. Виготський, А. Захаров, Т. Зінкевич-Євстигнєєва, В. Калягін, 
О. Копитін, О. Мастюкова, Т. Овчинникова, Є. Рау та ін. [2]. 

Арт-терапія – міждисциплінарний явище. Її методи 
універсальні і можуть бути адаптовані до різних завдань, 
починаючи від рішення проблем соціальної та психологічної 
дезадаптації і закінчуючи розвитком людського потенціалу, 
підвищенням планки психічного і духовного здоров’я. Сутність 
розуміння арт-терапії полягає в тому, що вона є методом 
психотерапії, що використовує різні види мистецтва (літературу, 
музику, живопис, скульптуру, кіно, театр, хореографію, 
фотографію тощо) з метою корекції порушень у дітей з 
особливими освітніми потребами [5]. Як арт-терапія розвиває 
комунікативні навички у дітей молодшого шкільного віку? На 
прикладі групової арт-терапії .Така терапія передбачає особливу 
«демократичну» атмосферу, пов’язану з рівністю прав і 
відповідальності учасників груп. Вона у багатьох випадках 
вимагає певних комунікативних навичок і здатності адаптуватися 
до групових «норм». Як тільки дитина бере в руки пензлик, 
пластилін або глину для ліплення, він вивільняє свою 
підсвідомість. У підсумку виходить зцілення через самовираження 
творчого потенціалу. Розглядаючи методи роботи з дітьми, арт-
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терапія є одним з найбільш дієвих способів. Цікавий і сам процес: 
розмазування, розбризкування, змішання, підбір або імпульсивна 
малювання фарбами – це буде красиво! [3]. Арт-терапевтичні 
заняття з дітьми шкільного віку впливають не лише на естетичний, 
розумовий та мовленнєвий розвиток, а також допомагають 
розвивати комунікативні вміння, креативний пошук вирішення 
завдань [4]. 

Є й діти яким характерні сенсорні порушення і виявляються 
у взаємодії із навколишнім середовищем, у проявах емоцій та 
поведінці, позитивний вплив мистецтва комплексно впливає на їх 
моторну, емоційну і пізнавальну сферу. Невміння користуватися 
мовленням, підвищена чутливість, вразливість під час контакту з 
іншими в освітньому середовищі з метою комунікації спричиняє 
потребу у постійній підтримці вчителя/асистента. На предметах з 
окремих видів мистецтва таку дитину можна вчити правильно 
вступати у процес взаємодії, підтримувати спілкування, 
стимулювати її творчу активність, допомагати долати психологічні 
бар’єри, вчити оптимально використовувати вербальні й 
невербальні комунікативні засоби, розширювати коло 
спілкування, налагоджувати взаємодію через наслідування 
навичок дорослого, формувати комунікативні навички шляхом 
розвитку мовлення, розуміння мови (вербальні і візуальні засоби 
за допомогою конкретних понять або образних символів; за 
допомогою жестів або письма; використання допоміжної 
комунікації). Враховуючи корекційно-розвитковий потенціал арт-
терапії, дитина може по різному долучатися до творчої діяльності. 
Наприклад слухати спів інших і підморгувати замість повноцінного 
вивчення твору, відтворювати елементи художнього образу на 
папері, виконувати частково ігрову вправу. Головне – це постійна 
взаємодія з навколишнім світом. 

Із огляду на все вищесказане, педагогам і асистентам 
важливо застосовувати арт-терапевтичні технології у роботі з 
молодшими школярами, тому що практично кожна дитина в таких 
умовах може виявити свої творчі зусилля, отримати підтримку, 
самовиразитися, налагодити контакт з іншими, реалізувати свій 
творчий потенціал. Зрозуміло, що все це вимагає від вчителя та 
асистента урізноманітнювати дидактичні методи і прийоми 
роботи, що спрямовані на підтримку стійкого пізнавального 
інтересу, оволодіння мисленнєвими операціями, розвиток 
емоційної чуйності та творчих здібностей і уподобань кожного 
учня.  
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Сьогодні суспільство вимагає від школи підготовки 
соціально активної творчої особистості, здатної приймати 
рішення в нестандартних ситуаціях, діяти швидко, грамотно, 
продуктивно. У нових економічних умовах успішно адаптується 
випускник, що володіє розвиненим технічним мисленням, творчо 
відноситься до справи. 

Здійснення безперервної освіти немислимо без посилення 
ролі принципу індивідуалізації навчання, реалізації 
індивідуальних освітніх траєкторій для учнів, які можуть бути 
здійснені в практиці навчання тільки на основі засобів 
інформаційних технологій. Система освіти не може і не повинна 
бути осторонь. Нові умови розвитку економіки і суспільства 
висувають нові вимоги до якості освіти [5]. Інформаційні 
технології, використовувані в освітньому процесі, розвивають 
дослідницькі здібності учнів, підвищують пізнавальний інтерес і 
мотивацію до навчання, активізують і роблять творчою 
самостійну і спільну роботу учнів. Маючи навички володіння 
сучасними комп’ютерними технологіями, дитина, вчиться 
самостійно шукати, аналізувати і відбирати необхідну 
інформацію. 

Однією з основних частин інформатизації освіти є 
використання інформаційних технологій в освітніх дисциплінах. 
Для початкової школи це означає зміну пріоритетів у розстановці 
цілей освіти: одним із результатів навчання і виховання в школі 
повинна стати готовність дітей до оволодіння сучасними 
комп’ютерними технологіями та здатність актуалізувати отриману 
з їх допомогою інформацію для подальшої самоосвіти.  

Мультимедіа є корисною і плідною освітньої технологією 
завдяки інтерактивності, гнучкості і інтеграції наочної інформації, 
можливості враховувати індивідуальні особливості учнів, що 
сприяє підвищенню їх мотивації в роботі з мультимедійними 
засобами наочності. Використання Інтернет-ресурсів, різних 
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навчальних і розвиваючих електронних програм роблять заняття 
насиченими з точки зору наочності, що сприяє розширенню 
кругозору учнів. 

Застосування ІКТ посилює позитивну мотивацію, активізує 
пізнавальну діяльність учнів, підвищує якість знань, просуває 
дитину в загальному розвитку, допомагає подолати труднощі, 
вносить радість у життя дитини, дозволяє вести навчання в зоні 
найближчого розвитку, створює сприятливі умови для кращого 
взаєморозуміння вчителя та учнів і їх співпраці в навчальному 
процесі. Як показує практика, без нових ІКТ вже неможливо 
уявити собі сучасну школу.  

Однією з найбільш вдалих форм підготовки і подання 
навчального матеріалу до уроків (особливо технології) в 
початковій школі можна назвати створення мультимедійних 
презентацій. Мультимедійні презентації – зручний і ефективний 
спосіб представлення інформації за допомогою комп’ютерних 
програм [1]. Мультимедійні презентації міцно увійшли в шкільне 
життя. Майже кожен учитель, який має практичні навички 
володіння інформаційними технологіями, використовує їх у своїй 
повсякденній роботі. Презентація може мати різні форми, 
застосування яких залежить від знань, підготовленості як 
вчителя, так і учня, а так само аудиторії. Найбільш ефективно 
використовувати презентації при проведенні практичного заняття, 
самостійної роботи, тестування. Отже, полегшення процесу 
сприйняття і запам’ятовування інформації за допомогою яскравих 
образів – це основа будь-якої сучасної презентації.  

Мультимедійні засоби наочності дозволяють створювати 
нові форми візуальної інформації, яка представляє інтерпретацію 
моделей досліджуваних явищ. І саме в цьому полягає великий 
резерв підвищення ефективності навчання. 

Таким чином, наочність, як засіб навчання, у сучасному 
уроці відіграє важливу роль у формуванні інформаційно-
інтегрованого освітнього середовища, в якому учитель самостійно 
вибудовує, направляє процес навчання та вирішує комплекс 
сучасних дидактичних, методичних, психологічних питань. І тому 
впровадження ефективних і продуктивних інновацій із наочності 
визначає професіоналізм педагогів і творчу діяльність учнів. 
Інтеграція сучасних освітніх та інформаційних технологій стає 
важливою умовою для вдосконалення навчально-виховного 
процесу. 
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ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НУШ ДО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Морозова Т. О. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Однією з нагальних проблем вивчення української мови в 
умовах НУШ є формування грамотності молодших школярів. У 
сучасній методиці це питання набуває домінантного значення. 
Успішне навчання української мови насамперед залежить від 
початкового етапу: важливо сформувати орфографічну 
грамотність саме в цей період навчання. Те, що буде закладено в 
початковій школі, стане підґрунтям для подальшої успішності 
учнів в основній школі. За таких умов педагогу необхідно постійно 
шукати нові форми і методи навчання, які впливають на розвиток 
грамотного письма і формують орфографічну пильність у 
школярів, що є запорукою виховання грамотної мовної 
особистості.  

Зазначимо, що діти молодшого шкільного віку вже здатні до 
довільного й осмисленого запам’ятовування, однак ця здатність у 
них ще недостатньо розвинена. Тому на початковому етапі 
навчання вчителю необхідно особливу увагу приділяти тому, щоб 
молодші школярі були спроможні правильно й осмислено 
запам’ятовувати навчальний матеріал. За таких умов доцільним 
буде використання певної системи методів і прийомів, що 
забезпечує ефективне запам’ятовування, збереження і 
відтворення інформації, а саме: мнемотехніки.  

Мнемотехніка (мнемоніка) – це система внутрішнього 
письма, що дозволяє послідовно записувати в мозок інформацію, 
перетворену в комбінації зорових асоціативних образів [1]. 
Ефективність успіху застосування полягає в тому, що мнемонічні 
прийоми не залишають школярів байдужими і роблять їх 
зацікавленими в навчанні. Визначено, що знання, засвоєні без 
інтересу, не стають активним надбанням особистості, а 
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перетворюються на непотрібний багаж, що непридатний для 
застосування. Як відомо з психології, у школярів провідними є 
різні види пам’яті: зорова, слухова, рухова, емоційно-образна [2]. 
Орієнтування на асоціативні, образні зв’язки сприяє більш 
глибокій обробці навчального матеріалу на уроці і більш 
тривалому запам’ятовуванню. Завдяки перетворенню такої 
інформації у форму наочного, зорового образу або зіставленню її 
з уже наявними знаннями за принципом асоціацій мнемотехніка 
дозволяє забезпечити велику системність, свідомість засвоєння 
нових знань, зокрема зацікавленість до навчального матеріалу. 
Інформація, що піддалася обробці не лише через логіку, а й уяву, 
емоції, утримується в пам’яті учня краще. Особливість 
асоціативної технології в тому, що для запам’ятовування 
використовуються не зображення, а його символи [3, с. 288].  

Підтверджено, що мнемотехніку застосовують для 
поліпшення засвоєння складної інформації, що не має логічних 
зв’язків між елементами та потребує якісного відтворення та 
зберігання. Усі нові знання мають спиратися на життєвий досвід 
дітей, для яких треба створювати асоціації із знайомими 
поняттями. Прийоми мнемотехніки є актуальними в сучасному 
освітньому середовищі тому, що вони належать до 
здоров’язбережувальних технологій; розвивають творче, образне 
і логічне мислення; формують навички самонавчання; 
підвищують успішність особистості тощо. Використання 
мнемоніки дає можливість навчити молодшого школяра легко 
сприймати матеріал та отримувати від цього задоволення. До 
того ж там, де дитина читала інформацію у вигляді слів, вона не 
завжди залишить в її пам’яті. З огляду на те, що пам’ять дитини 
молодшого шкільного віку дуже активна, її треба задіювати в 
повному обсязі та не забувати, що в основі лежить уява, яка є 
підґрунтям для мнемотехніки.  

Окреслимо, що важливим результатом застосування на 
уроках української мови в початкових класах НУШ прийомів 
мнемотехніки буде не лише тренування пам’яті учнів, а й швидке 
засвоєння мовного матеріалу з можливістю подальшого його 
вдалого використання на практиці. Крім того, це дозволить 
оптимізувати навчальний процес, тобто зробити його 
конструктивним і досконалим. Так, наявні різні способи 
імплементації мнемотехніки на уроках української мови: звукові 
асоціації, метод комбінування, римування, асоціативні малюнки і 
зв’язки тощо, що допомагають учням легко оволодіти начальним 
матеріалом, творчо мислити, легко запам’ятовувати нову 
інформацію, створюють ситуації успіху особливо для тих дітей, які 
потребують спеціальних освітніх умов [2].  



172 

Отже, використовувати мнемотехнічні прийоми під час 
навчання української мови – це цікаво й потрібно. Вони 
стимулюють в учнів бажання більше вчитися, розвивати свою 
пам’ять, логічно та образно мислити, сприяють самостійності та 
впевненості в собі, бо робота з мнемотехнікою передбачає 
врахування індивідуальних особливостей та можливостей кожної 
дитини. Мнемотехніка не лише викликає в учнів зацікавлення до 
предмета, але й допомагає запам’ятовувати і правильно писати 
важкі слова; дає можливість для продуктивного перемикання, 
своєрідного «відволікання» від наукового нагромадження 
матеріалу на рівень життєвих асоціацій, уяви та фантазії.  
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Зміни, пов’язані з реформуванням Нової української школи, 
ставлять нові завдання перед викладачами педагогічних вишів. 
Новий зміст, завдання освіти передбачають формування фахової 
компетентності вчителя початкових класів, яка формує 
особистість учня. «Компетенція – це суспільна норма, яка 
включає знання, уміння, навички, способи діяльності, певний 
досвід» [1, с. 10]. Компетентний учитель здатний професійно 
розвиватися, мати міцні знання, вміти їх застосовувати, знаходити 
нові форми роботи. «Якщо «компетентність» – це володіння 
знаннями, досвідом у певній галузі, то професійна компетентність 
– це якість особистості, яка дає змогу фахівцеві максимально 
ефективно здійснювати свою діяльність, а також сприяє його 
саморозвитку і самовдосконаленню» [3, с. 7]. 
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На думку науковців, показниками фахової компетентності є 
сукупність знань, умінь та навичок, які вимагають вмілого 
використання, прогнозування на основі практичного досвіду. 
Учені приділяють увагу окремим компетенціям, кінцевим 
результатам у дослідженні компетентності вчителя  (Н. Бібік, 
І. Зимня, Н. Кузьміна, О. Овчарук, О. Павленко, О. Пометун, 
А. Хуторський, Ю. Шапран).  

Професійний стандарт втілює сучасний підхід до 
визначення переліку та опису загальних і професійних 
компетентностей учителя. До загальних компетентностей 
увійшли громадянська, соціальна, культурна, лідерська та 
підприємницька. Однією з професійних компетентностей є мовно-
комунікативна. Курс «Сучасна українська мова з культурою 
мовлення» для вчителів початкових класів покликаний 
формувати в здобувачів компетентності та програмні результати 
навчання, що визначені освітньою (освітньо-професійною) 
програмою підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої 
освіти «Початкова освіта», галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 
спеціальності 013 Початкова освіта. Здатність до моделювання 
змісту відповідно очікуваних результатів навчання, добору 
оптимальних форм, методів, технологій та засобів формування 
ключових і предметних компетентностей молодших школярів у 
процесі вивчення української мови – показник фахової підготовки 
майбутнього вчителя. 

Мнемотехніка – технологія, яка надає сукупність прийомів і 
способів для полегшення запам’ятовування виучуваного 
матеріалу через асоціації. «Мнемоніка (грец. Μνημονιχα – 
мистецтво запам’ятовування) (мнемотехніка) – сукупність 
спеціальних прийомів і способів, що полегшують 
запам’ятовування і збільшують обсяг пам’яті шляхом утворення 
штучних асоціацій. Заміна абстрактних об’єктів і фактів за 
допомогою понять та уявлень, які мають візуальне, аудіальне або 
кінестетичне представлення, об’єднання об’єктів з уже наявною 
інформацією в пам’яті різних типів для спрощення 
запам’ятовування» [5]. Освітні мнемотехнічні прийоми сприяють 
активізації навчального процесу, покращують результативність 
вивчення української мови. Вправи мнемотехніки використовуємо 
при вивченні важких для запам᾿ятовування правил та 
класифікацій.  
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Тема. Класифікація приголосних 
Дзвінкі звуки. «Буде гоже ґедзю в джазі» 
 

 
 
Глухі звуки. «Цап хоче фісташки. Так у тварини панські 

замашки.  
Втім, задуми у нього не лихі. Просто він зібрав глухі. 
 

 
 
Глухі звуки. Усе це кафе « Птах і чаша»  

 
 
Сонорні звуки.  «Мінераловий»; «Малий ворон»; «Ми 

винили рій». 
Губні звуки. 
«Мавпа Буф» 
«Бурундучок приніс вовкові маленький фартушок» 
«Багато мудреців пильно вивчає філософію» 
«Перед фортуною благоговіємо, віримо, мріємо»  
Шиплячі звуки. 
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«Ще їжджу» 
Свистячі звуки. 
«Сце їздзу» ( по-дитячому) 
«Срібний дзвін звучить звідусіль 
Хоча мнемоніка не вдосконалює пам’ять, а лише полегшує 

процес запам’ятовування через асоціації, вона розвиває творче, 
логічне, образне мислення. Методика мнемотехніки належить до 
здоров᾿язбережувальних технологій. Застосування прийомів 
мнемотехніки сприяє: 

− поєднанню теорії та практики;  

− розширює творчі здібності студентів; 

− активізує навчальну діяльність;  

− сприяє підвищенню професійного рівня майбутніх 
учителів; спонукає їх шукати нові нетрадиційні форми й методи 
навчання, проявляти творчі здібності, креативність. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
(КЕЙСОВА ФОРМА НАВЧАННЯ) ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 
ДИСЦИПЛІНИ СОЦІАЛЬНОГО ЦИКЛУ 

Пєшкова Л. А. 
Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Життєва компетентність – 
це здатність людини 
розв’язувати життєві 
проблеми. 

І. Єрмаков  
Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період 

розвитку сучасних технологій є молоде покоління. Сьогодні 
навчальні заклади відповідають за формування здорової 
особистості та розвиток життєвих компетенцій студентів на основі 
впровадження інноваційних педагогічних технологій. Сформовані 
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життєві компетенції – саме ті крила, які надають можливість 
вільного польоту випускникові в бурхливому вирі подій життя 
нашої країни. 

Важливу роль для підвищення рівня професійної 
спрямованості студентів відіграє кейсова форма навчання, яка 
сприяє розвитку в студентів самостійного мислення, вміння 
вислуховувати і враховувати альтернативну точку зору, 
аргументовано висловити свою. За допомогою цього методу  
студенти мають можливість проявити і удосконалити аналітичні 
та оціночні навички, навчитися працювати в команді, знаходити 
найбільш раціональне рішення порушеної проблеми. 

Основними поняттями, що використовуються в кейс-
технології, є поняття: «ситуація» і «аналіз», а також похідне від 
них – «аналіз ситуації». Термін «ситуація» може розумітися як 
стан, подія, дія, поворотний момент для прийняття рішення, набір 
певних взаємопов’язаних фактів, яке містить в собі протиріччя, 
необхідність оцінки або способів виходу на новий рівень. 
Ситуація, бажано, повинна бути представлена в динаміці зміни 
(було-є-буде). Однак об’єктивні чи суб’єктивні причини (комплекс 
факторів) впливають на ситуацію в її невизначеності. Виходячи з 
цього, необхідно на основі аналізу знайти адекватні ситуативні 
рішення, якщо це пов’язано з управлінським рішенням в бізнесі 
(на заняттях з економіки). Якщо це кейс із правовою ситуацією, то 
проаналізувавши злочин і всі прямі або непрямі дані й обставини, 
прийняти вірне юридичне рішення. Завданням цього методу є 
максимальне залучення кожного студента до самостійної роботи 
з метою вирішення порушеної проблеми або завдання. 

Найважливіше те, що даний підхід виходить за межі 
навчального простору, сягає сфери професійних рішень проблем 
у цій галузі знань, формує інтерес і профільну мотивацію. Тут, як 
і в справжніх інноваційних технологіях, навчальні знання і 
навчальний процес в цілому не самоціль, а інструмент для 
компетентнісного навчання студента.  

Кейс-технологія для викладача досить проблематична. По-
перше, вона змушує глибоко засвоїти не тільки зовнішні сторони 
кейса в його використанні на занятті, а й вникнути в особливу 
філософію мислення і діяльності. Тут центральне місце 
займатиме процес розвитку умінь у використанні, а потім і 
розробці проблемно-аналітичних кейсів спочатку самим 
викладачем, а далі і його студентами. 

Кейс-метод не є універсальним. Ефективність методу в 
тому, що він достатньо легко може бути поєднаний з іншими 
методами навчання. Його слід використовувати не замість, а в 
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сукупності з класичними навчальними методиками, тобто кейс-
метод дозволить доповнити арсенал методичних прийомів.   

Кейс-метод відрізняється від інших активних методів 
навчання своєю універсальністю. Він може бути основою, яка 
формує весь навчальний процес, дозволяючи сформувати не 
тільки окремі заняття, але й цілі навчальні блоки, курси та 
програми. Особливо такий метод практикується при заочній 
формі навчання історії України. 

На заняттях з історії України дають позитивні результати 
такі види кейсів: 

Мультимедіа кейс (найбільш популярний останнім часом, 
але залежить від технічного оснащення закладу). 

Відеокейс (може містити фільм, аудіо- та відеоматеріали). 
Його мінусом є обмежена можливість багаторазового перегляду, 
а значить можливі спотворення інформації і помилки. 

Форми подання кейса можна комбінувати. Вміле поєднання 
кількох форм (структурований текст, добірка документів, аудіо, 
відео та особистий досвід) може збагатити навчальний матеріал і 
розширити горизонт вирішуваних освітніх завдань. 

Створення кейса – це захоплюючий, але трудомісткий 
процес. 

Технологічна схема створення кейса: 
1. Визначення того розділу курсу, якому присвячена 

ситуація, що описує проблему. 
2. Формування навчальної мети і завдань, вирішуються у 

процесі роботи над кейсом. 
3. Визначення проблеми ситуації та створення  

узагальненої моделі. 
4. Пошук аналога узагальненої моделі ситуації в 

реальному житті, освіті або науці. 
5. Визначення джерел та методів збору інформації. 
6. Вибір технік роботи з кейс. 
7. Визначення бажаного результату у процесі роботи учнів 

з наданим кейсом. 
8. Створення даної моделі. 
9. Апробація у процесі навчання. 
Засвоєння студентом компетентності вищого рівня 

цілепокладання повністю узгоджено з логікою аналітичної роботи 
над складними кейсами в оцінюванні побудови як тексту, так і 
самої ситуації, виявлення причинно-наслідкових зв’язків, 
варіантів вирішення проблеми, адекватних висновків. Студент тут 
дає оцінку підсумку власного дослідження і рішень колег та 
опонентів на основі розроблених оціночних критеріїв. Важливе 
місце займають навчальні кейси з вираженими виховними 
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завданнями з аналізом морально-етичних, морально-правових, 
суспільно-політичних та інших ситуацій. Обговорення, аналіз і 
знаходження шляхів та способів вирішення проблем є важливими 
для включення студента в активну позицію співучасника 
суспільного життя країни в період навчання.  

Отже, кейс-технологія – не самоціль в роботі викладача, а 
адекватний інструмент формування компетентностей, що 
виходять за межі навчального простору. 

Ефективність навчання за допомогою кейс-методу 
очевидна. Студенту надається можливість перевірити теорію на 
практиці, активізувати свої здібності, творчо мислити. 

З іншого боку, практична ситуація викликає інтерес до 
процесу навчання, оскільки стає ясно, яких теоретичних знань не 
вистачає для вирішення проблеми.   

Кожен педагог може знайти різноманітні сюжети для 
«кейсів» і наповнити їх необхідним вмістом – використання цього 
методу відразу принесе відчутні плоди. По-перше, на занятті, 
проведеному за такою технологією, не буває байдужих і 
практично неможливо «відсидітися» в стороні, по-друге, кожен 
студент, відчувши брак знань по темі «кейса», зробить для себе 
висновок, що ці знання не абстрактні, а необхідні для 
застосування на практиці, і тому, потрібно підійти до цього 
серйозно, по-третє, у студентів перед очима зміст «кейса», отже, 
можна повторити теоретичні основи, на які потім спиратися при 
вирішенні практичних питань. 

Кейс-технології розвивають уміння: 

− аналізувати і встановлювати проблему; 

− чітко формулювати, висловлювати та аргументувати 
свою позицію; 

− спілкуватися, дискутувати, сприймати й оцінювати 
вербальну і невербальну інформацію; 

− приймати рішення з урахуванням конкретних умов і 
наявності фактичної інформації. 

Кейс-технології допомагають: 

− зрозуміти, що найчастіше не буває одного єдиного 
вірного рішення; 

− виробити впевненість в собі і в своїх силах, відстоювати 
свою позицію і оцінювати позицію опонента; 

− сформувати стійкі навички раціональної поведінки і 
проєктування діяльності в  життєвих ситуаціях;  

− підвищити мотивацію навчання в студентів; 
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− розвинути інтелектуальні навички в студентів, які будуть 
ними затребувані при подальшому навчанні та у професійній 
діяльності. 

Ґрунтуючись на всьому викладеному вище, можна зробити 
висновок про те, що застосування кейс-технологій є одним із 
затребуваних на сьогодні методів навчання студентів у закладі 
фахової передвищої освіти.  
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ФОРМУВАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Плахотський О. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Формування образотворчої компетентності майбутніх 

учителів початкових класів один із важливих складників їхньої 
професійної підготовки, який у загальній структурі професійної 
компетентності належить до сфери естетичної або мистецької 
компетентності разом із загальнокультурною, музичною, 
хореографічною тощо. 

Виходячи із специфіки особистісно зорієнтованого підходу, 
впроваджуваного у теорію і практику сучасної вищої освіти, 
важливий акцент наразі зроблено на формуванні духовного світу 
людини, реалізації виховного, розвивального впливу мистецтва 
на становлення особистості, що забезпечується у педагогічному 
університеті викладанням циклу мистецьких дисциплін, 
організацією виховної роботи, самоосвіти, формуванням потреби 
у саморозвитку й самовдосконаленні студентів. Отже, проблема 
формування й розвитку мистецької, зокрема образотворчої, 
компетентності майбутніх учителів знаходиться в руслі сучасного 
наукового пошуку. 

Питання мистецької освіти в аспекті особистісного та 
компетентнісного підходів знаходяться у центрі уваги вітчизняної 
педагогіки. Так, І. Зязюн, О. Семашко та ін. Вивчають проблеми 
визначення сутності мистецтва як форми відтворення дійсності, 

http://www.ecch.com/educators/casemethod/resources/freecasesoverview
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духовного світу людини та її самовираження. Л. Масол, 
Н. Миропольська, О. Олексюк, Г. Падалка, О. Рудницька, 
О. Щолокова та ін. Представники мистецької освіти всебічно 
аналізують питання теорії і практики викладання мистецьких 
дисциплін у різних освітніх ланках [3, c. 20–38].  

Загальна тенденція недооцінювання потенціалу 
мистецьких дисциплін у вирішенні актуальних освітніх завдань, 
крім того,  питання образотворчої підготовки майбутніх учителів 
початкових класів лише починають привертати увагу дослідників, 
які наполягають на тому, що особистість не може  бути всебічно 
розвиненою без розуміння мистецтва й творчої діяльності, що 
саме мистецька, зокрема образотворча, освіта планомірно й 
поетапно розвиває особистість, незалежно від подальшого 
вибору професії. 

Перш ніж розглядати сутнісні характеристики 
образотворчої компетентності майбутніх учителів та аналізувати 
підходи  до її формування й розвитку, слід зазначити, що у 
тлумаченні загального поняття компетентності ми виходимо із 
поширеного у сучасній вітчизняній педагогіці погляду: 
компетентність – це інтегрована характеристика якостей 
особистості, результат підготовки випускника вишу для виконання 
діяльності в певних професійних та соціально-особистісних 
предметних областях (компетенціях), який визначається 
необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у певному виді 
діяльності [4, с. 11–18]. 

Студенти набувають знань змісту і сутності творів світового 
та українського образотворчого мистецтва, жанрів та засобів 
виразності живопису, основ кольорознавства, композиції; вчаться 
розуміти мову художньо-виразного лінійного малюнка, малювати 
з натури (натюрморти, портрети, природні об’єкти, інтер’єри), 
користуватися фарбами, відтворювати кольорові відношення, 
об’єм, фактуру предметів і простір; володіти технікою 
акварельного, гуашевого та олійного живопису. Заняття з 
образотворчого мистецтва розвивають відповідні здібності, 
зокрема відчуття пропорцій та форми, простору, відчуття ритму 
тощо. До того ж розвивається педагогічна складова 
образотворчої компетентності, оскільки студенти опановують 
специфіку й закономірності методики викладання образотворчого 
мистецтва в початковій школі. В майбутніх учителів початкових 
класів формуються особистісні властивості і професійні якості, які 
б сприяли в майбутньому досягненню результативності в 
педагогічній діяльності, творчому вирішенню педагогічних 
проблем і ситуацій, а також допомогли професійно оволодіти 
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майстерністю викладання образотворчого мистецтва в початковій 
школі [6, с. 38–52]. 

Нові вимоги сучасного інформаційного суспільства, 
оновлення системи освіти інформаційно-комунікаційними 
технологіями потребують оновлення підходів до викладання 
образотворчого мистецтва  як у шкільній, так і вищій освітній 
ланці. Саме тому в останні роки до дисциплін естетичного циклу 
введені нові курси: «Сучасні технології організації образотворчої 
діяльності в школі" та "Комп’ютерна графіка». Серед знань і умінь, 
які набувають студенти: опанування інтерактивних технологій та 
основ комп’ютерної графіки (растрової і векторної), особливостей 
художньо-образної мови дигітального мистецтва, набуття 
навичок роботи у програмах Corel DRAW, Adobe Photoshop та 
інших. 

Усе це доводить, що формування образотворчої 
компетентності майбутніх учителів початкових класів поступово 
набуває нових методів та форм. 
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Погорєлов М. Г. 
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Субочев А. І. 
ДВНЗ «Дніпропетровський державний  

аграрно-економічний університет» 
м. Дніпро, Україна 

На сучасному етапі розвитку суспільства особливо гостро 
стоїть проблема підготовки молодого покоління до використання 
інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) з метою розв’язання 
широкого кола актуальних побутових і виробничих завдань. 
Технологічний етап науково-технічного прогресу вимагає 
підвищення рівня професійної підготовки сучасного фахівця, 
формування у нього готовності до широкого застосування ІКТ, що 
забезпечує ефективність роботи в різних сферах людської 
діяльності. 

Проведений аналіз психолого-педагогічних досліджень та 
вивчення практики підготовки фахівців у системі вищої 
педагогічної освіти свідчить про зростання актуальності питань, 
пов’язаних із підготовкою майбутніх викладачів професійного 
навчання у галузі транспорту до професійно-педагогічної 
діяльності з використанням сучасних ІКТ. 

«Альфа-Авто» – програмний пакет для забезпечення 
широкої підтримки бізнес-процесів у технічних центрах з 
обслуговування автомобілів, комплексної автоматизації обліку на 
підприємствах автомобільного бізнесу. Програмний засіб 
розроблений для автодилерів, автосалонів, автосервісів і станцій 
технічного обслуговування (СТО) автомобілів. Перевагою цього 
ПЗ є можливість розмежування прав доступу на рівні 
користувачів, форм уведення, звітів, таблиць, записів, що 
уможливлює надійний захист комерційної інформації. 

Програмний пакет «Альфа-Авто» містить такі два 
вузькоспеціалізовані модулі:  

1. «Автозапчастини+Автосервіс» – програмний модуль для 
автосервісів, який надає змогу в автоматизованому режимі 
відстежувати весь виробничий цикл з ремонту автомобілів, а 
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також володіє значним аналітичним блоком для обліку відомостей 
з продажу автозапчастин;  

2. «Автосалон+Автозапчастини+Автосервіс» – програмний 
модуль, призначений для організації роботи автосалонів, які не 
лише займаються реалізацією автомобілів, а й виконують послуги 
з ремонту автомобільної техніки та здійснюють торгівлю 
запасними частинами (деталями, комплектуючими та ін.). Крім 
цього, у програмі передбачений облік робіт з передпродажної 
підготовки автомобілів і їх тюнінгу. 

Програмний пакет «Альфа-Авто» можна застосовувати при 
вивченні окремих тем таких навчальних дисциплін, як «Логістика», 
«Технічне обслуговування автомобіля», «Організація ТО та 
ремонту автомобілів» та ін. 

Автосканер ELM327 – це компактний електронний пристрій, 
призначений для проведення діагностики електронних систем 
автомобіля. Сканер представляє собою діагностичний адаптер 
для зчитування інформації з електронного блоку управління 
автомобіля й усунення незначних несправностей. Сканер 
характеризується простотою використання та точними 
результатами діагностики, дає змогу виявити й усунути 
несправності автомобіля на ранній стадії та запобігти більш 
серйозних поломок і вартісному ремонту. 

Автосканер ELM327 вставляється у спеціальний 
діагностичний роз’єм автомобіля для зв’язку з автокомп’ютером 
за протоколом OBD-II (On Board Diagnostic). Робота з 
автосканером здійснюється через спеціальний зчитувальний 
пристрій із встановленим діагностичним програмним 
забезпеченням. Таким пристроєм зазвичай може слугувати 
смартфон (планшет) на системі Android, ноутбук або 
стаціонарний комп’ютер. Всі відомості діагностування 
передаються від сканера на смартфон чи інший цифровий 
пристрій через протокол обміну інформацією Bluetooth або USB-
кабель. 

«Torque» – програмний засіб для роботи з bluetooth-
моделями автосканерів ELM327, який може слугувати повною 
альтернативою бортовому комп’ютеру автомобіля. 

Програма дає змогу зберігати маршрути поїздок із показами 
всіх датчиків і витрат, проводити тести робочих пристроїв 
автомобіля, зчитувати та видаляти помилки з електронного блоку 
управління автомобіля тощо. Програмний засіб володіє 
російськомовним інтерфейсом із простими й інтуїтивно 
зрозумілими інструментальними засобами (командами, кнопками, 
піктограмами). Розробники постійно розширюють функціональні 
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можливості програми, доповнюючи новими додатками 
(плагінами) для роботи з окремими марками автомобілів. 

Крім спеціалізованого прикладного програмного 
забезпечення, широко використовуються педагогічні програмні 
засоби (ППЗ) різного дидактичного спрямування: електронні 
підручники, електронні довідники і бази даних, системи тестового 
контролю навчальних досягнень та ін. 

З-поміж оригінальних електронних підручників необхідно 
виокремити педагогічний програмний засіб «Будова й 
експлуатація тракторів та автомобілів», створений ТОВ 
«Компанія СМІТ». Цей програмний засіб містить навчальні 
відомості про будову, особливості експлуатації та технічне 
обслуговування окремих вузлів і систем сільськогосподарських 
тракторів й автомобілів (двигуна, трансмісії, органів керування, 
електронного обладнання та ін.). Демонстраційна версія 
педагогічного програмного засобу представлена на сайті 
розробника, де також можливе придбання повнофункціональної 
(персональної чи мережевої) версії програми, або on-line доступ 
(для зареєстрованих користувачів), який надає можливість 
роботи з ПЗ у будь-який зручний час та з будь-якого комп’ютера, 
підключеного до мережі Інтернет. 

У процесі фахової підготовки студентів спеціальності 015 
«Професійна освіта (Транспорт. Експлуатація та ремонт 
автомобілів)», крім спеціалізованого прикладного програмного 
забезпечення, широко використовуються педагогічні програмні 
засоби (ППЗ) різного дидактичного спрямування: електронні 
підручники, електронні довідники і бази даних, системи тестового 
контролю навчальних досягнень та ін. 

У процесі професійної підготовки студентів спеціальності 
015 «Професійна освіта (Транспорт. Експлуатація та ремонт 
автомобілів)» слід використовувати авторські педагогічні 
програмних засоби, призначені для комп’ютерно-інформаційного 
супроводу вивчення окремих навчальних дисциплін, передовсім 
фахових. Розробниками таких ППЗ здебільшого виступають 
викладачі, які на достатньому професійному рівні володіють  
навичками програмування, а також окремі студенти в контексті 
підготовки випускових кваліфікаційних робіт.  

Література 
1. Биков В. Ю., Лапінський В. В. Методологічні та методичні основи 

створення і використовування електронних засобів навчального призначення. 
Комп’ютер у школі та сім’ї. 2012. № 2. С. 3–6. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2012_2_2 (дата звернення: 01.03.2020). 

2. Глазунова О. Г. Методологічні засади створення та використання 
електронних навчальних ресурсів в системі вищої освіти. Інформаційні управляючі 
системи у природничих університетах. 2016. № 2. С. 45–55. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2012_2_2


185 

3. Кадемія М. Ю., Козяр М. М., Рак Т. Є. Інформаційно-комунікаційні 
технології навчання : словник-глосарій. Львів : «СПОЛОМ», 2011. 327 с. 

4. Козловський Ю. М. Інтеграційні процеси в професійній освіті : 
методологія, теорія, методики : монографія. Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2018. 420 с. 

5. Лапінський В. В. Електронні освітні ресурси – дидактичні вимоги і 
класифікація. Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології. 2013. 
№ 3(1). С. 214–218. 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 
Погребняк А. Ю. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет  
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна» 

Інформаційні технології є невід’ємною частиною сучасного 
світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та 
суспільний розвиток людства. У цих умовах революційних змін 
вимагає й система навчання. Звідси можна сказати, що 
актуальність даного питання має місце у сучасному освітньому 
середовищі, адже нині якісне викладання дисциплін не може 
здійснюватися без використання засобів і можливостей, які 
надають комп’ютерні технології та Інтернет. 

У сучасному освітньому просторі, ері новітніх технологій 
молоде покоління потребує можливості здобувати навички та 
уміння на рівні ХХІ століття. Для залучення школярів до навчання, 
мотивування та розвитку освітнього середовища, необхідно 
розвивати матеріально-технічне забезпечення та 
експериментальну базу навчального закладу. 

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології оточують 
нас всюди: використання дистанційних курсів для організації 
самостійної роботи студентів, школярів, використання аудіо- та 
відео- матеріалів на заняттях, презентації викладача та студентів, 
підручники на електронних носіях, мультимедійні програми, 
навчальні сайти та багато іншого. 

Інформація – це нові відомості, які прийняті, зрозумілі і 
оцінені її користувачем як корисні. Іншими словами, інформація – 
це нові знання, які отримує споживач (суб’єкт) у результаті 
сприйняття і переробки певних відомостей. 

Інформатизація освіти – це перспективний шлях до 
розвитку суспільства. Навчання з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій має багато переваг, та звичайно, ми не 
повинні відмовлятись від традиційних ефективних методів 
навчання. Варто говорити про поєднання традиційних методів та 
новітніх технологій. 
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Інформаційна технологія – це технологія обробки даних 
(інформаційного ресурсу), яка складається з сукупності 
технологічних елементів: збирання, накопичення, пошуку, 
обробки, передачі даних користувачам на основі сучасних 
технічних засобів. 

Інформаційно-комунікаційні технології – сукупність методів, 
виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих 
з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, 
демонстрації та використання даних в інтересах їх користувачів. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в 
освіті має значні переваги, нові технології роблять процес 
навчання більш ефективним. Викладачі та вчителі тепер не лише 
навчають, але й інструктують, перевіряють завдання на 
електронних носіях. Та все ж неможливо нічим замінити 
викладача в аудиторії. Наприклад, лише викладач емоційно та 
яскраво, налаштовуючись на потреби й рівень конкретної групи, 
може донести необхідну інформацію аудиторії. 

Поєднуючи інформаційні та комунікаційні технології, 
проєктуючи їх на освітню практику необхідно зазначити, що 
основним завданням, яке стоїть перед їх впровадженням є 
адаптація людини до життя в інформаційному суспільстві. 
Впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює 
передавання знань і накопиченого технологічного та соціального 
досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від 
однієї людини до іншої. Сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання 
й освіти, дають змогу людині успішніше й швидше адаптуватися 
до навколишнього середовища, до соціальних змін. Це дає кожній 
людині можливість одержувати необхідні знання як сьогодні, так і 
в постіндустріальному суспільстві. Активне й ефективне 
впровадження цих технологій в освіту є важливим чинником 
створення нової системи освіти, що відповідає вимогам ІС і 
процесу модернізації традиційної системи освіти в світлі вимог 
постіндустріального суспільства. 

Застосування комп’ютерів в освіті привело до появи нового 
покоління інформаційних освітніх технологій, що дали змогу 
підвищити якість навчання, створити нові засоби впливу, 
ефективніше взаємодіяти педагогам зі  студентами. На думку 
багатьох фахівців, нові інформаційні освітні технології на основі 
комп’ютерних засобів дають можливість значно підвищити 
ефективність навчання. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій не 
тільки має позитивний вплив на процес засвоєння навчального 
матеріалу, а і сприяє інтересу та зацікавленості в учнів до 
предмету й навчання в цілому. Дидактичні властивості 
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інформаційно-комунікаційних технологій дозволяють вважати їх 
ефективним навчальним засобом та інструментом для 
формування професійних умінь та навичок. 

Література 
1. Бибик С. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів : тлумачення, 

словотворення та слововживання. Харків : Фоліо, 2006.  
2. Кадемія М. Ю., Козяр М. М. Ткаченко Т. В., Шевченко Л. С. 

Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу : навч.-метод. 
посіб. Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 2009.  

3. Коваль Т. І. Підготовка викладачів вищої школи : інформаційні 
технології у педагогічній діяльності : навч.-метод. посіб. Київ : Вид. центр НЛУ, 
2009. 

4. Педагогічні технології у безперервній професійній освіті / за ред. С.О. 
Сисоєвої. Київ, 2001. 

5. Побірченко Н., Коберник Г. Інтерактивне навчання в системі нових 
освітніх технологій. Початкова школа. 2004. 

 
 
ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ В 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Пожитько Ю. С. 

Слов’янська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 10 
Слов’янської міської ради Донецької області 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Пріоритетною освітньою метою початкової школи сьогодні 
є підготовка учнів до життя у новому європейському суспільстві 
шляхом використання методів викладання, які викликають 
інтерес, спонукають до активної практичної діяльності. Початкова 
школа стоїть на шляху переходу до нового типу гуманістично-
інноваційної освіти, коли увага переноситься на процес набуття 
школярами знань, практичних умінь, навичок, життєвого досвіду, 
які трансформуються в компетентності. [1]. 

Однією з перспективних інновацій у сучасній школі є 
проєктна технологія, що реалізується через інтегрований підхід до 
формування ініціативності, розвитку мислення та творчих 
здібностей учня. Метод проєктів належить до технологій XXI 
століття, адже дає змогу ефективно формувати в учнів початкової 
школи ключові компетентності, а саме: вміння вчитися, 
інформаційно-комунікативну, загальнокультурну, 
здоров’язбережувальну, громадянську, соціальну та дає 
можливість залучати молодших школярів до науково-дослідної та 
пошукової діяльності, створювати додаткову мотивацію до 
навчання й допомагає розвивати інтелектуальні та творчі 
здібності дитини. 

Метод проєктів заснований на розвитку пізнавальних умінь 
і навичок молодших школярів, умінні орієнтуватися в 
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інформаційному просторі, умінні критично мислити. Проєкт (від 
лат. projectus – викинутий вперед) – це задум, план: прототип, 
прообраз якого-небудь об’єкту. Поняття «навчальний проєкт» 
визначають як сукупність завдань для учнів, проблеми, які 
потрібно вирішити, пошук способів їх вирішення, організація форм 
взаємодії учнів з учителем і один з одним, а також, аналіз 
отриманого результату [2, с. 12]. 

Організовуючи проєктну діяльність у початковій школі, 
учителю слід зважати на психолого-фізіологічні особливості дітей 
молодшого шкільного віку. Учитель повинен враховувати, що 
дитина молодшого шкільного віку має невеликий життєвий досвід, 
тому проблема проєкту повинна бути знайома, посильна та цікава 
для неї. Молодших школярів можна залучати до окремих видів 
праці, дослідницької діяльності. Робота над проєктом у 
початкових класах не повинна бути вимушеною, бо може мати 
негативний результат. Потребується особлива мотивація. 
Завдання мають бути простими і мати чіткі інструкції. 

На сьогодні у моїй практиці існує успішний досвід 
проведення навчальних проєктів найрізноманітнішої тематичної 
спрямованості. Домінуючими в проєкті можуть бути, наприклад, 
такі змістові аспекти: літературна творчість; природничо-наукові 
дослідження; екологічні; мовні (лінгвістичні); культурологічні 
(країнознавство); рольово-ігрові; спортивні; географічні; історичні; 
музичні.  

Представимо спільний проєкт факультету підготовки 
вчителів початкових класів (ПТПО) ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (ДДПУ) та учнів 3-в класу Слов’янської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 10 Слов’янської міської 
ради Донецької області: «Вірші Т. Г. Шевченка в дитячих серцях». 

Мета проєкту: збагатити знання учнів про життя і творчість 
Т. Шевченка; виховувати національну самосвідомості учнів; 
сформувати у дітей уміння працювати в команді; розвити 
здатність до взаємодії; сформувати громадянську і 
загальнокультурну компетентності, активізувати бажання читати 
твори Т. Шевченка; розвити творчі здібності дітей, музичний слух, 
почуття ритму; виховати спостережливість, сформувати ціннісні 
орієнтири, особистісний досвід творчої діяльності учнів; розвити 
комунікативні навички та урізноманітнити форми співпраці між 
учнями та майбутніми вчителями.  

Завдання проєкту: за допомогою різноманітних завдань та 
видів роботи мотивувати учнів до вивчення творчості Т. 
Шевченка; підвищити навчально-пізнавальну активність; 
провести конкурс читців поезії Т. Шевченка; створити презентацію 
«Пам’ятники Шевченку в різних країнах світу»; вивчити пісні на 
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слова Т. Шевченка; активно співпрацювати зі студентами ДДПУ 
на різних етапах підготовки та роботи над проєктом; презентація 
проєкту в ДДПУ. 

Робота над проєктом сприяла розвитку в учнів ключових 
компетентностей НУШ, таких як соціально-громадяньска, 
обізнаність та самовираження у сфері культури, уміння вчитися 
впродовж життя, спілкування державною мовою.  

Тема цього проєкту була водночас цікава й важка для 
сприймання учнями 3 класу. Задача полягала у тому, щоб не 
просто донести до дітей інформацію, а дати можливість їм самім 
дізнатися те, що їх зацікавило. Не тільки читати та вчити вірші 
поета, а дійсно відчути те, що відчував він. Зрозуміти, що мова 
йде в першу чергу про людину, таку саму, як вони. Знайти зв’язок 
між минулим і теперішнім. 

Ідея проєкту полягала в тому, щоб учні працювали разом із 
студентами педагогічного університету, спілкувалися між собою, 
разом проводили час, вчили пісня й таночки, малювали, ліпили, 
проводили конкурси. Це корисно і для майбутніх вчителів 
початкової школи, і для дітей. 

Роботу над проєктом ми почали з того, що зв’язалися з 
деканом та заступником декана факультету ПТПО, які 
організували зустріч із викладачами та студентами, яких 
зацікавив цей проєкт. 

Під час зустрічі ми визначилися з етапами роботи, 
термінами проведення, формами, методами та видами роботи 
проєкту: збір інформації; пошукова роботи; створення презентації 
на тему «Пам’ятники Т. Шевченку в різних країнах»; читання 
віршів; створення теці «Т. Шевченко у нашій пам’яті» з віршами 
або уривками з віршів, що вчили учні; спілкування із студентами; 
відвідування бібліотеки; творча робота з віршами; знайомство з 
Шевченком – художником; конкурс читців; вивчення пісень на 
слова Т. Шевченка разом зі студентами; вивчення українських 
таночків разом із студентами; інсценування; конкурс «Ерудит»; 
презентація проєкту на сцені факультету ПТПО ДДПУ. 

Перший етап проєкту «Вірші Т. Г. Шевченка у дитячих 
серцях» проходив у центральній міській бібліотеці м. Слов’янська. 
Студенти підготували гру-квест із цікавими завданнями. Завдання 
команди виконували в різних залах бібліотеки. 

Другий етап проєкту проходив у коворкінг-центрі «Творча 
хата» на факультеті ПТПО. Учні поділилися на групи для 
малювання, квілінгу та пластилінографії. Кожна група отримала 
вірші або уривки з віршів, до яких було запропоновані творчі 
завдання. До учасників були закріплені студенти, що під час 
роботи давали поради, допомагали, підтримували учнів. 
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Усі знання, які діти отримали після проведення перших двох 
етапів проєкту, спілкування з вчителем та студентами, здобули 
самостійно, були в нагоді на третьому етапі. Цей етап проєкту 
відбувся у стінах рідної школи № 10 м. Слов’янська. На цьому 
етапі студенти підготували гру-змагання «Ерудит». Гру було 
проведено в 4 тура. У кожної команди був помічник, який у разі 
виникнення труднощів допомагав учасникам. Ми врахували і те, 
що дітям цікаво не просто відповідати на питання, а підходити до 
відповідей творчо. 

Четвертий етап проєкту, його презентація, відбулася на 
сцені ДДПУ. До фінального концерту студенти з учнями вчили 
пісні на слова українського поета («Тече вода з-під явора», 
«Зацвіла в долині…», «Кобзар» та ін.) і готували танцювальні 
номера. Кожна поїздка до університету була для дітей справжнім 
святом. На презентацію проєкту були запрошені викладачі, 
студенти, батьки, та вчителі. 

Зазначимо, що над проєктом працювала велика кількість 
людей: студенти, викладачі, вчителі, учні, батьки. Без взаємодії 
між усіма учасниками неможливо було провести таку велику 
роботу. Але в її результативності можна не сумніватися. Діти 
відчули зв’язок між минули та майбутнім, навчилися командній 
роботі, спілкуванню, взаєморозумінню та вдосконалили вміння 
знаходити інформацію й використовувати її.  

Отже, залучаючи учнів початкової школи до проєктної 
діяльності, учитель формує в них вміння працювати в команді, 
бути відповідальним, аналізувати результати своєї діяльності. 
Працюючи над проєкті молодші школярі бачать кінцевий 
результат своєї роботи та встановлюють зв’язок зі своїм життєвим 
досвідом. У них розвивається вміння самостійно ставити мету та 
керувати діяльністю, здобувати знання з різних джерел та 
використовувати їх на практиці, що створює можливість 
подальшого успішного навчання. 
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СПОСОБУ ЖИТТЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ І СТУДЕНТІВ 

Приймак А. Ю. 
Донбаська державна машинобудівна академія 
м. Краматорськ , Донецька область, Україна 

Проблема здорового способу життя в сучасному суспільстві 
є однією з найбільш актуальних і вимагає особливого ставлення. 
Існує думка, що знання, досить добре відображають розуміння 
школярами та студентами суспільної значимості здорового 
способу життя, не завжди переломлюються в їх особистісному 
ставленні до активної рухової діяльності. Встановлено також, що 
школярі і студенти найкраще засвоюють природничо-наукові 
основи здорового способу життя. Менш компетентні вони в 
питаннях соціальної сутності здорового способу життя, а 
найнижчу обізнаність мають про фізкультурну методику, від якої 
багато в чому залежить ефективність самостійних занять 
фізичними вправами. 

Наявні дослідження стосуються в основному вивчення 
знань школярів і студентів про конкретні фізичні вправи або 
спортивно-довідкові відомості (причому придбаних тільки за 
допомогою засобів масової інформації), на наш погляд, вони 
навряд чи можуть бути стимулом, здатним змінити або 
сформувати активне ставлення школярів і студентів до ведення 
здорового способу життя. Тут першорядне значення має 
соціально важлива, пов’язана безпосередньо з потребами 
організму інформація про проблеми здоров’я, гігієни фізичних 
вправ. Наявність певного рівня знань про здоровий спосіб життя 
є необхідною передумовою до фізкультурно-спортивної 
діяльності, а отже, і реалізації потреб індивіда. 

Останнім часом підвищився науковий інтерес до 
досліджень питань, пов’язаних з формуванням і вихованням 
здорового способу життя школярів і студентів, причому як в нашій 
країні, так і за кордоном. 

Цінність цих праць безсумнівна. Але все ж залишається 
незадовільною потреба в дослідженні динаміки стану здоров’я і 
фізичної підготовленості школяра, старшокласника, студента, так 
як реально ці різні соціальні ролі втілені в одній людині, у розвитку 
його позиції, Я-концепції, фізичного стану і підготовленості від 
молодших класів до старших і від старших класів до молодших 
курсів вищого навчального закладу. У зв’язку з цим заслуговують 
на увагу зусилля вчених, спрямовані на вивчення «наскрізних» 
проблем забезпечення наступності фізичного виховання і 
здорового способу життя старшокласників і студентів [3]. Але такі 
роботи поки одиничні. 
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Нами було проведено анкетне опитування старшокласників 
у п’яти середніх загальноосвітніх школах: трьох місті Краматорськ 
і двох у місті Слов’янську, і двох вищих навчальних закладах 
Донбаському державному педагогічному університеті та 
Донбаській державній машинобудівній академії. В опитуванні 
взяли участь 247 старшокласників і 295 студентів першого і 
другого курсів.  

Аналіз даних проведено за спеціально розробленою нами 
анкети. Було проведено дослідження, в якому перевірялося 
припущення про зв’язок ставлення старшокласників і студентів до 
фізкультурно-спортивної діяльності з рівнем їх медичних та 
гігієнічних знань про фізичну культуру і про посилення даного 
взаємозв’язку відповідно до процесу наступності здорового 
способу життя. Запитання стосувалися в основному значення і 
ролі здорового способу життя для людини, впливу фізичних вправ 
на організм що займаються. Уточнено думку старшокласників і 
студентів про найбільш поширені хвороби і засоби їх 
профілактики (див. табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

Вплив інформації на підвищення рівня знань про найбільш 
поширені хвороби і засоби профілактики у старшокласників 

і студентів 2–3 курсів (%) 

 
 

Таким чином, результати дослідження показали, що знання 
старшокласників і студентів, пов’язані переважно з оздоровчим 
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впливом фізичної культури, не відповідають програмним вимогам. 
Якщо виходити з того, що пізнавальний компонент є найбільш 
важливим у відношенні до будь-якого виду діяльності, то в даному 
випадку знання старшокласників і студентів можна розглядати 
лише як низький рівень їх сформованості, що характеризується 
тим, що індивід щодо об’єкта пізнання має поверхові уявлення. 
Тому невисокий рівень знань про здоровий спосіб життя може 
бути пояснений і невисокою цінністю фізичної культури як чинника 
здоров’я і, як наслідок цього зниженням з віком інтересу до 
фізкультурно-спортивних занять, а значить і слабким 
забезпеченням процесу виховання здорового способу життя. 

Література 
1. Тимошенко В. В. Аналіз формування ціннісно-мотиваційного 
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здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів. Науковий часопис 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
ДО ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
Пунтус Г. О. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

У XXI ст. зміна ціннісних орієнтирів призвела до суттєвих 
змін у міжкультурних і соціальних зв’язках, тому найбільш 
серйозними і глобальними стали реформи в галузі вітчизняної 
освіти. Сьогодні розвиток професійної освіти, її змістове 
наповнення не можна розглядати поза загальносвітових 
тенденцій, пов’язаних із формуванням єдиного освітнього 
простору, проблемами інформатизації та глобалізації 
суспільства. Виявлення місця і ролі професійної освіти, стратегії 
її розвитку, розкриття ціннісно-смислового оновлення її змісту, 
обґрунтування її орієнтації на новий тип освіченості – все це 
носить принциповий і актуальний характер.  

http://www.academy.gov.ua/ej6/txts/07soidps.htm
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Зміни в українській освіті, засновані на пошуку сучасних 
ефективних інноваційних технологій, що вимагають значного 
підвищення якості та удосконалення діяльності закладів вищої 
освіти щодо підготовки майбутніх учителів початкової школи.  

Аналіз стану підготовки вчителя початкової школи показує, 
що зміна освітньої парадигми посилило увагу дослідників до 
питань філософії освіти (В. Андрущенко, В. Кремень та ін.), 
багатоаспектності вивчення змісту, методів і засобів професійної 
підготовки (А. Алексюк, В. Бондар, Є. Піхота, О. Ярошенко та ін.), 
професійно-педагогічної підготовки вчителів початкової освіти 
(В. Бондар, Н. Вашуленко, О. Савченко та ін.), визначення змісту 
та методики професійної підготовки фахівців освітньої галузі 
«Технології» (П. Атутов, В. Мадзігон, В. Тименко, 
Д. Тхоржевський та ін.).  

Метою дослідження є розкриття теоретичних аспектів 
проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до 
формування предметно-перетворювальної компетентності учнів 
на уроках «Технології». 

Зі змінами пріоритетів у освітньому процесі, виникла 
потреба в розробці інтегрованих курсів, які б ефективніше 
реалізували завдання повноцінного розвитку особистості учня у 
процесі пізнавальної, художньої, трудової діяльності, а також 
потреба в зміні організаційних форм навчання, удосконаленні 
предметно-розвивального середовища, розробці методичного 
забезпечення особистісно зорієнтованої системи освіти 
початкової ланки.  

У процесі навчання учнів початкової школи ставиться 
акцент на основне концептуальне положення предметно-
перетворювальної компетентності – це реалізація програми 
«людина – проєктування – середовище». Ця програма охоплює 
три основні сфери діяльності: формування свідомості; розвиток 
практичних навичок; ознайомлення з теоретичними аспектами 
проблеми та його сучасним станом [1, с. 7]. 

У відповідності з вимогами стандарту розроблені і 
затверджені нові навчальні програми, за якими розпочато освітній 
процес в початкових класах [1]. Оновлення змісту і навчально-
методичного забезпечення нового етапу розвитку початкової 
школи має здійснюватися послідовно і дуже швидко. Освітня 
галузь «Технології» в молодших класах реалізується через зміст 
навчального предмету «Я досліджую світ», який є початковою 
ланкою загальної системи трудового навчання та виховання 
учнів.  

Метою навчання дизайну і технологій є розвиток 
особистості дитини засобами предметно-перетворювальної 
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діяльності, формування ключових та проєктно-технологічної 
компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем 
у взаємодії з іншими, культурного й національного 
самовираження. Навчальний матеріал вибудовується навколо 
актуальних освітніх тем, розв’язання життєвих проблем, 
встановлення взаємозв’язків з іншими освітніми галузями [4]. 

Вивчення стану підготовки майбутніх учителів початкової 
школи до цього виду діяльності дало змогу виявити низку 
суперечностей між: потребою суспільства в ділових 
підприємливих господарях і рівнем готовності молодого покоління 
до трудової діяльності в умовах ринку; вимогами, що визначені 
нормативними документами держави щодо психолого-
педагогічної і методичної підготовки майбутнього вчителя до 
реалізації завдань трудового навчання та реальним станом такої 
підготовки; потребою сучасного суспільства у творчих, 
кваліфікованих вчителях початкової школи, які мають активну 
педагогічну позицію, володіють сучасними технологіями навчання 
і виховання, та невідповідністю теоретично-методологічного і 
методичного забезпечення, становлення майбутніх учителів 
початкової школи в умовах ЗВО; високими вимогами до вчителя 
початкової школи щодо забезпечення особистісно орієнтованого 
підходу до навчання та виховання учнів початкової школи, а також 
недостатньою готовністю педагогічних кадрів до відповідних змін.  

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 
формування предметно-перетворювальної компетентності учнів, 
як складова професійної освіти, потребує погодження з 
філософією освіти і філософією культури сучасного періоду, які 
спонукають до організації педагогічного процесу, побудованого на 
принципах системно-діяльнісного, культурологічного підходів, що 
забезпечують формування у студентів системи інтегрованих 
художньо-педагогічних, техніко-технологічних знань, комплексних 
кваліфікаційних умінь і вільний творчий розвиток особистості. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 
ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Пучков І. Р. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Єщенко К. Л. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Одне з найважливіших завдань дидактики – підвищення 
ефективності уроку, тому необхідно під час навчання необхідно 
використовувати такі методи, які допоможуть учням легко і 
швидко опанувати матеріал. Найкращих результатів можна 
досягти, якщо школярі отримають лаконічну викладену навчальну 
інформацію в результаті активної самостійної пізнавальної 
діяльності. Тому під час навчальної діяльності вчителі все частіше 
почали використовувати інтерактивні технології: мозковий штурм, 
інтерактивний плакат, мікрофон, коло ідей, робота в малих групах, 
займи позицію, пресс-метод, акваріум, подорож, рольові ігри та 
інші. Таким чином інтерактивність набирає в наші дні особливого 
значення. 

Особливості інтерактивного навчання досліджували 
педагоги, психологи, методисти та науковці, а саме 
Ш. Амонашвілі, О. Біда, Є. Ільїн, Г. Коберник, Я. Коменський, 
С. Личинкова, О. Пометун, Л. Пироженко, В. Сухомлинський, 
В. Шаталов. Деякими аспектами розробки та створення 
інтерактивних плакатів займалися учителі-практики, такі як 
Г. Аствацапуров, А. Асаінова, А. Жаренов, А. Сальдіна та ін. 

Інтерактивні технології навчання стимулюють потребу учня 
в реалізації свого потенціалу. Використання інтерактивного 
навчання, на відміну від інших систем навчання, дозволяє значно 
збільшити відсоток засвоєння інформації (до 90%); навчання 
орієнтоване, на відміну від традиційного, не тільки на засвоєння 
знань, але й на розуміння, застосування, аналіз, синтез, 
оцінювання. Головним джерелом мотивації є інтерес самого учня, 
в результаті чого навчальній діяльності притаманний високий 
рівень активності. 

Технологізація навчання передбачає обов’язкову 
рефлексію, під якою в педагогіці розуміють здатність людини до 
самопізнання, вміння аналізувати свої власні дії, вчинки, мотиви й 
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зіставляти їх із суспільно значущими цінностями, а також діями та 
вчинками інших людей. 

Інтерактивне навчання – це навчання, яке відбувається за 
умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального 
процесу. Усі інтерактивні технології поділяються на чотири групи: 
фронтальні технології, технології колективно-групового навчання, 
ситуативного навчання та навчання у дискусії. Інтерактивні 
технології навчання: 

− сприяють розвитку творчого мислення, упевненості в 
собі; 

− викликають бажання висловлювати думки та 
допитливість; 

− розвивають уяву та фантазію; 

− зміцнюють інтелект; 

− розвивають особистісні якості – сміливість, вміння 
доводити думку та шукати аргументи [1]. 

Завдяки ефекту новизни та оригінальності інтерактивних 
методів при правильній їх організації зростає цікавість до процесу 
навчання. Значимість інтерактивного навчання створена на 
засадах процесу навчання, щоб майже всі школярі долучались у 
процес пізнання та мислення. Співпраця учнів у процесі пізнання 
та освоєння навчального матеріалу має значення, що кожен 
робить особливий особистий вклад у обмін знаннями, ідеями, 
методами діяльності. 

Взаємодія в навчальному процесі може бути різною: між 
вчителем та учнями, учнів між собою, між комп’ютерними 
пристроями та учнем тощо. 

Інтерактивний плакат – це електронний освітній засіб 
нового типу, який забезпечує високий рівень задіювання 
інформаційних каналів сприйняття наочності навчального 
процесу [3]; це спосіб візуалізації інформації на основі одного 
зображення, до якого «мітками» (інтерактивними точками) 
прикріплюються посилання на вебресурси, інтернет-документи, 
мультимедійні об’єкти: відео, аудіо, презентації, слайд-шоу, ігри, 
опитування тощо. Він органічно інтегрується в класно-урочну 
систему. Використання інтерактивних плакатів в навчальному 
процесі надає учням можливість краще сприймати навчальний 
матеріал, оскільки він дає значку візуалізацію, підвищується 
інтерес до теми та до навчального матеріалу, оскільки учень 
бачить незвичайний спосіб подання матеріалу, є можливість 
повторити цей матеріал, оскільки інтерактивний плакат легко 
вбудовується в сайт або блог, учень може в будь-який момент 
повторити цей матеріал. Інтерактивний плакат має забезпечувати 
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максимальну взаємодію учня з вмістом даного освітнього ресурсу 
на всіх етапах засвоєння інформації. Його використання 
допоможе в цікавій та доступній формі ознайомитися з новим 
матеріалом, засвоїти ключові поняття, загальні закономірності. 

В умовах інтерактивного навчання на уроках математики 
забезпечуються формування в його учасників передусім таких 
інтелектуальних умінь, як аналіз, порівняння, виділення 
головного, а також критичне мислення та здатність приймати 
відповідальні рішення [4]. 

Важливим завданням математики в початкових класах є 
розвиток пізнавальних здібностей у дітей. Необхідно розвинути в 
учнів уміння спостерігати і порівнювати, виділяти спільні та окремі 
риси у порівнюваних об’єктах, виконувати такі мисленнєві 
операції як аналіз, синтез, узагальнення, конкретизація. Для того, 
щоб урок математики був ефективним, слід враховувати 
психологічні особливості сприймання учнями навчального 
матеріалу. На уроках математики можна застосувати групову 
навчальну діяльність – це модель організації навчання у малих 
групах учнів, об’єднаних спільною навчальною метою [2]. 

Застосовуючи інтерактивні технології під час уроку 
математики, вчитель робить заняття цікавим для учнів, які 
цікавляться предметом. Школярі краще розуміють зв’язок 
математики з життям і розвитком особистості, інтелекту, 
здібностей, стають практично учасниками безперервної та 
активної взаємодії всіх учителів і учнів. 

У будь-якому типі навчання вчителі повинні застосовувати 
інтегрувати декілька методів навчання. Їх використання залежить 
від завдань та умов кожного виду навчання. 

Отже, використання інтерактивних технологій допомагає 
школярам ефективніше навчатися та швидше засвоювати 
інформацію на уроці. Сучасні уроки математики, на яких 
використовують інтерактивні технології, мають передують 
традиційними моделями навчального матеріалу, оскільки 
навчальний процес стає цікавим та корисним. Використання 
інтерактивних технологій, тобто: інтерактивних плакатів, дозволяє 
організувати пізнавальну діяльність учнів. Окрім здобуття 
предметних знань, можна також оволодіти загальними 
навчальними видами діяльності, такими як аналіз, синтез знань, 
порівняння, узагальнення. Застосування інтерактивних плакатів 
під час навчання надає учням можливість краще сприймати 
навчальний матеріал, так як під час його використання 
застосовується візуалізація, яка підвищує інтерес до теми та до 
навчального матеріалу. 
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м. Краматорськ, Донецька область, Україна 
Літературне краєзнавство останнім часом набуло 

особливої популярності, ставши вагомою складовою історії 
літератури будь-якої національної літератури. Воно дозволяє 
повертати в літературу призабуті письменницькі імена, відкривати 
маловідомі факти літературного процесу певного періоду. Та 
найбільша його вагомість – можливість доторкнутися до  історико-
культурної спадщини батьківщини, а через неї формувати й 
патріотичні почуття до всієї Батьківщини. З цього приводу відомий 
літературознавець та методист Є. Пасічник зазначає: «Людина 
бачить і уявляє батьківщину крізь призму сприймання 
найдорожчих для неї місць. Батьківщина починається там, де 
народився, де пройшли дитячі роки, де живуть близькі, рідні, 
знайомі» [1]. Саме це й обумовило наш інтерес до творчості поета 
з Луганщини Йосипа Курлата (1927–2000).  

Народився в Луганську. Серйозно займатися поезією почав 
після повернення з фронту по завершенню Другої світової війни, 
закінчив Літературний інститут ім. Горького. В 1958 р. приїздить 
до Донецька, засновує літературне об’єднання «Обрій». У 1965 р. 
переїздить до Сєвєродонецька, де й розпочався злет його 
поетичної творчості. Писав російською мовою. Для дітей видано 

http://mamchura.blogspot.com/2015/11/blog-post_79.html
http://mamchura.blogspot.com/2015/11/blog-post_79.html
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=SMeJXk8AAAAJ&citation_for_view=SMeJXk8AAAAJ:Se3iqnhoufwC
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=SMeJXk8AAAAJ&citation_for_view=SMeJXk8AAAAJ:Se3iqnhoufwC
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/378/1/urok_matematuku_za_int.pdf
https://www.pedrada.com.ua/article/2316-interaktyvni-metody


200 

поетичні збірки «Настоящие мальчишки» (1969), «Золотая рыбка» 
(1972), «У пионерского костра» (1987). Один із засновників 
Всеукраїнського фестивалю дитячої поезії «Джерельце»). 

На сьогодні творчість Й. Курлата практично не досліджена, 
а тому при розгляді його поезій вважаємо за необхідне 
орієнтуватися на власне зізнання письменника, яким 
відкривається збірка «Золота рибка»: хочу поговорити з вами по 
душах: «Про життя і про наше місце в ньому. Про солдатів, що не 
повернулися з війни, про наших сучасників, людях романтичної й 
героїчної долі. Про ваших однолітків, завзятих хлопчаків, які 
завжди і у всьому намагаються бути схожими на тих, хто йде 
попереду» [2, с. 7].  

У своїй розвідці ми спробуємо визначити, діти якого віку 
переважно є героями віршів поета, звернувши увагу при цьому на 
те, якими зображувально-виражальними засобами авторові 
вдається передати особливості їхнього світовідчуття. 

Зважаючи на манеру спілкування автора з персонажами 
його творів, особливості їхнього мовлення (а воно відбиває 
внутрішній світ людини), зміст їхніх бажань, прагнень, мрій, можна 
стверджувати, що героями віршів Й. Курлата є діти 9–12 років. А 
цьому вікові властиве своєрідне роздвоєння: з одного боку, в їхніх 
міркуваннях, діях багато суто дитячої безпосередності, наївності, 
а з іншого – починається період взросління, пов’язаний зі 
прагненням побільше пізнати, зробити якусь «дорослу» справу, 
самоутвердитися в новій якості. Ось як це передав поет у вірші 
«Фотоапарат»: хлопчик не просто радіє подарованому батьками 
фотоапаратові, а можливості все засняти й роздати фото своїм 
новим друзям – двірникові, шоферові, молодому робітникові з 
гітарою («Я их увидеть снова рад – // Живется славно с ними в 
мире!» [4, с. 29]). Як бачимо, розширюються життєві горизонти, 
світ дитини наповнюється враженнями від нового спілкування, що 
не може не викликати дитячої радості. 

Долучитися до дорослого товариства прагнуть і герої вірша 
«Лунные дорожки». Відблиски місяця на воді асоціюються у 
хлопчаків з морськими просторами, і ось Сергійко - вже «морський 
вовк», а Юрко стоїть на капітанському місткові, Степан же б’ється 
з акулою. Та цього героям замало. Дорослість їм потрібна не 
заради просто дорослості, а свою силу й відвагу вони готові 
миттєво віддати тим, хто цього потребує. І автор цілком 
солідарний з ними, хоча й наголошує, що це лише сон. Як 
дорослий, він також поділяє й батьківську острах за дітей, їхню 
готовність вилаяти невгамовних синів, та все-таки залишається 
на боці «моряків»: «Спокойно встали поутру// Беспечные 
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родители: // Они б ругали детвору, // Но…// Ничего не  
видели!» [3, с. 51]. 

Через взаємини з батьками (матір’ю) розкриваються 
«маленькі дитячі хитрощі» й героя вірша «Мама все умеет». 
Зігравши на материній самовпевненості (можна легко писати й із 
заплющеними очима!), син отримав бажаний підпис у власний 
щоденник: «– А разве это трудно? // По-моему, сумею. // – Тогда 
возьми // Дневник мой // И распишись скорее!» [3, с. 73]. 

Та не лише діти «використовують» своїх батьків, ті також 
успішно користуються цим прийомом. Відомо, що дотримання 
норм гігієни ніколи не було в дитячій пошані. Тож мати (вірш 
«Плохие гости») заінтригувала сина майбутнім приходом гостей, 
а він цю подію потрактував для себе як можливість поласувати 
смаколиками, заради чого залюбки готовий помити й шию. То яке 
ж було розчарування дитини, передане з властивою для Й. 
Курлата іронічною інтонацією, коли з’ясувалося, що ніяких гостей 
не буде: «За окном темнеет… // Звезды в небе выжжены… // 
Мальчик с чистой шеей // Все сидит, // Обиженный» [3, с. 90]. 

Неабиякими бажаннями переймається й герой вірша 
«Неугомонный». Хлопчик докладає багато зусиль, щоб з лимонної 
кісточки виростити дерево, потім запашними плодами обдарувати 
всіх бажаючих. На жаль, тендітне деревце не принесло 
сподіваного врожаю, та це не обертається дитячим песимізмом. 
Хай навіть наука не допомогла, але величезний ентузіазм і 
неабияка наполегливість вселяють у хлопчика впевненість, що 
наступного року обов’язково виросте «Такой лимон, // Что б он 
давал // Лимоны!» [3, с. 70]. 

Дитячий світ – це своєрідний світ гри, яка дитиною 
сприймається як органічна частка реальної дійсності. А там, де 
гра, там – фантазія. Завдяки їй авторові вдається доволі точно 
виразити особливості сприйняття дитиною реальної дійсності в її 
ірреальності, підкреслити нетривіальність розуміння причиново-
наслідкових звʼязків, підкреслити здатність мислити творчо, 
креативно. Так, герою поезії «Рыба-игла» дуже хочеться 
побачити, як ця рибина (у неї ж є голка!) пришиватиме небо 
синьою ниткою до моря: «К морю // Небо // Синей ниткою //  
Игла!» [2, с. 85]. 

Ще далі у своїх фантазуваннях іде герой твору «Мой 
шестиногий друг». Свою палку симпатію й любов до собаки 
хлопчик (він малює уявну картину) прагне виразити, надавши 
своєму другові незвичайного вигляду: щоб відбиватися від 
ворогів, у нього буде шестеро рогів, а надокучливих оводів та мух 
відганятиме двома хвостами, що ростимуть спереду і ззаду, а для 
кращого обзору голова буде розташована посеред тулуба. 
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Піклується хлопчик і про інше, адже улюбленцю буде самотньо на 
альбомному аркушеві – і вмить намальовано друга. Герой 
переконаний, що дружба, взаємність, спілкування - неодмінні 
умови прекрасного, веселого настрою, якого потребують усі: 
«Рисунок окончен, // И, значит, втроем // Еще веселее // Мы все 
заживем!» [4, с. 43]. 

Підкресливши вагомість гри для нормального розвитку 
дитини, Й. Курлат висловлює занепокоєння з приводу відсутності 
в дитини почуття гумору, нездатності повністю віддатися грі, 
визнати хоча б на певний час її закони. На думку поета, це не 
лише збіднює неповторний світ дитинства а й загрожує в 
дорослому житті обернутися небажаними рисами характеру. У 
вірші «Рыба-кит» дітлахи із запалом кидаються ловити під мостом 
кита, незважаючи на те, що в нього зовсім інший хвіст та довгі 
вуса. І лише Льоша «авторитетно» заявляє, що це звичайний кіт, 
зруйнувавши цим всю чарівність фантастичної гри, накликавши 
смуток на всіх. Тут важливо підкреслити, що чи не єдиний раз 
автор у своїх творах удається до відкритого проголошення 
моралі, безпосередньо звертаючись до читача: «Из таких детей, 
ребята, // Вырастают бюрократы!» [3, с. 82]. 

Сподіваємося, що наша розвідка приверне увагу до 
творчості цього оригінального поета, самі ж дослідження можуть 
відбуватися в багатьох напрямках. 
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УСВІДОМЛЕННЯ ЗМІСТУ МУЗИЧНОГО ТВОРУ В УЧНІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА 

Роздимаха А. І. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Макаренко Л. О. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Мистецька освіта, зокрема проблеми розуміння та 
усвідомлення змісту музичного твору в учнів початкової школи на 
уроках мистецтва, в останні десятиліття знаходились у 
пріоритетній зоні уваги педагогічної громадськості. У мистецтві 
музики однією з принципово важливих завдань є адекватна, 
художньо достовірна інтерпретація музичного твору.  

У вітчизняній літературі наразі спостерігаємо формування 
понятійного апарату технології інтерпретації, художньо 
переконливого тлумачення музичних текстів на основі аналізу 
зарубіжних досліджень, що знайшло відображення у наукових 
розвідках, присвячених психології художнього сприйняття, 
цілісного пізнання мистецтва (І. Бех, І. Зязюн), теорії формування 
художньої культури (О. Рудницька, Г. Падалка, О. Щолокова), 
питання взаємодії різних видів мистецтва у педагогічному процесі 
художньо-естетичного навчання й виховання школярів як 
своєрідна форма залучення до пізнання мистецтва (А. Козир, 
Л. Масол, О. Шевнюк). 

Із позицій пріоритетного значення для прогнозованого 
розвитку освіти як системи, забезпечення єдиного освітнього 
простору в державі, у Пораднику для вчителя «Нова українська 
школа» обізнаність та самовираження у сфері культури 
передбачає здатність розуміти твори мистецтва, усвідомлення 
змісту художнього твору, формувати власні мистецькі смаки, 
самостійно виражати думки, досвід та почуття за допомогою 
мистецтва. З цією метою використовують численні вправи різного 
рівня засвоєння – від репродуктивного наслідування, виконання 
за зразком – до перенесення розумової або практичної дії у 
змінені умови (завдання із зайвими даними, творчі завдання, 
завдання з логічним навантаженням) [2, с. 40–42]. 

В дисертаційному дослідженні Д. Маковський розуміння 
музики розглядає як складний психологічно-емоційний процес, 
пов’язаний зі здатністю сприйняття та усвідомлення змісту 
музичного твору з трансформуванням їх в своїй свідомості. Цей 
процес, заснований на музичному мисленні і сприйнятті, 
регулюється емоційною сферою на основі інтелектуального 
аналізу і синтезу. Тобто його зміст передбачає єдність процесу 



204 

музичного сприйняття, уяви (або уявлення) та функцій розумової 
діяльності й особливості як суб’єкта цієї діяльності [1, с. 3]. 

Використання музики як своєрідного інструменту пізнання 
загальних закономірностей художньої творчості, на думку 
М. Семко, є перспективним підходом до здійснення теоретичного 
рівня інтеграції знань, оскільки музична інтонація яскраво 
ілюструє універсальне значення мовної виразності. Автор 
зазначає, що цей специфічний засіб мистецького спілкування в 
його звуковій (людський голос, музичний інструмент) і зоровій 
(жест, міміка, пантоміма) формах передає у широкому плані 
процесуальність, спрямованість, напруженість розгортання 
художньої думки, її смислове навантаження. Інтонаційність, яка 
знайшла свій досконалий розвиток у музичному мисленні, певною 
мірою характеризує і мову інших мистецтв, що дає можливість 
простежити і зафіксувати їх творчу спорідненість [4, с. 123]. 

Цілком підтримує ідею інтеграції мистецьких дисциплін В. 
Орєхова, яка розглядає особливості цього процесу в цілісності 
характеру художньо-пізнавальної діяльності учасників мистецької 
освіти, де інтеграційна сила мистецького впливу посилює 
розуміння й переживання мистецьких творів, розвиває творчість, 
уяву і образне мислення співтворців, формує взаємозв’язок між 
знаннями і новими враженнями, взаємодоповнює і збагачує  
їх [3, c. 103–104]. 

Існує органічний взаємозв’язок між окремими структурними 
елементами музичного твору (темпо-ритм, агогіка, фразування) і 
стильовою специфікою цього твору. Музичне ціле розкривається 
через взаємодію основних змістових структурних елементів 
музики. З іншого боку  усвідомлення змісту музичного твору в 
учнів початкової школи на уроках мистецтва визначається в 
контексті стильової специфіки музичного цілого, що впливає на 
творчий потенціал учасників освітнього процесу, сприяє 
духовному збагаченню і зрілості, розширює межі художньо-
образних уявлень. 

Отже, основне завдання, що стоїть перед учнями які 
навчаються музиці – виявлення творчого задуму автора 
музичного твору, розкриття ідейно-образного змісту цього твору. 
Мистецтво ґрунтується на поєднанні окремих видів художньої 
творчості, що має відображення в образно-символічній природі 
мистецьких творів: їх походженні, прийомах та законах побудови. 
Залучення школярів до мистецтва інтерпретації, усвідомлення 
змісту музичного твору розглядається як одне з головних завдань 
педагога, актуалізує ряд принципово важливих напрямів в його 
діяльності – від професійно-виконавських до виховних і художньо-
просвітницьких. 
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ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ 
СВІТУ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА 

Роздимаха Є. А. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Давидова Н. П. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

В умовах трансформації у сучасному суспільстві духовно-
моральних орієнтирів актуальним є пошук засобів формування у 
структурі картини світу молодшого школяра уявлень про культурні 
традиції, соціальні відносини, способи взаємодії та комунікації, а 
також емоційно-ціннісного ставлення до явищ соціальної 
дійсності. 

Проблема формування цілісної картини світу молодших 
школярів є досить гострою на сучасному етапі розвитку освіти, 
особливо це пов’язано із реалізацією ідей Нової української 
школи (НУШ), що обумовлює необхідність пошуку педагогічних 
засобів по формуванню у дитини загальної культури особистості, 
розвитку ініціативи та творчих здібностей; необхідності 
формування ряду компетентностей у молодших школярів, 
основою яких є цілісна картина світу, де інформація постійно 
впорядковується, доповнюється, змінюється та трансформується 
в цілісну систему [1]. 

Аналіз наявних підходів і теорій до виявлення істотних 
характеристик цілісної картини світу, розробку їх нових концепцій 
і методології можна простежити в працях таких учених, як: 
особливості формування у особистості цілісної картини світу як 
синтез міфологічної, релігійної, філософської та наукової картини 
світу (Н. Бердяєв, В. Зінченко, А. Лосев, М. Хайдеггер); тенденції 
вивчення картини світу з позиції цілісності (В. Рубцов, 
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В. Симонов, Г. Щедровицький); вплив особистісного розвитку 
дитини на уточнення ним картини світу (М. Корепанова, 
С. Рубінштейн, Д. Ельконін). 

Відповідно до «Філософського енциклопедичного 
словника» за загальною редакцією В. Шинкарука картина світу 
розглядається як: самовизначення людини щодо її місця у світі та 
взаємовідносин з ним; духовно-практичне утворення, засноване 
на співвіднесенні наявного, сущого та уявного, бажаного, 
належного, синтез досвіду, оцінки знання та переконань, 
зорієнтованих на ідеали; форма самосвідомості людини і 
суспільства; форма і спосіб сприйняття суб’єктом світу через 
потреби розвитку особистості; система принципів, знань. Ідеалів, 
цінностей, надій, вірувань, поглядів на сенс і мету життя, які 
визначають діяльність індивіда або соціальної групи та органічно 
включаються у людські вчинки й норми поведінки [3, с. 569]. 

Цілісна картина світу, на думку вітчизняної дослідниці 
І. Стахової, це, з одного боку, можливість бачити зв’язки і 
залежності між об’єктами і явищами навколишньої дійсності, а з 
другого – можливість бачити світ в різних його аспектах, з різних 
позицій, через пізнання наукових фактів, через образи, а також 
через ставлення та відношення. Авторка доводить, що процес 
формування цілісної картини світу буде ефективнішим, якщо 
використовувати наступні методичні рекомендації: створити 
сприятливе освітнє середовище, використовувати інтегрований 
підхід до навчання, давати можливість висловитися кожному 
учневі, спонукати учнів до власних пошуків та відкриттів, бути 
готовим до імпровізації [2, с. 165].   

В дослідженні І. Шпачинського, Є. Бородиної наведено 
практичні поради, щодо формування основ світогляду молодших 
школярів на інтегрованих уроках. Автори доводять, що під час 
інтеграції навчальних предметів учні набувають навичок аналізу і 
синтезу, порівняння (зіставлення і протиставлення), класифікації, 
узагальнення, а також здійснюється розвиток інтелектуальних 
умінь, активізації образного, дієвого інтелекту і словесно-
логічного мислення, завдяки чому дитина впевнено почне 
пізнавати довкілля, формуючи наукову картину світу і, набуваючи 
навичок життєдіяльності в ньому, що допомагає дітям сприймати 
важливі поняття через призму доступного, цікавого та  
зрозумілого [4, с. 773]. 

Отже, картина світу – це не просто узагальнення уявлень 
про світ, а форма суспільної свідомості людини, вузловими 
категоріями якої виступають поняття «світ» і «людина», які 
конкретизуються в зв’язках: «людина – світ», «людина – 
природа», «людина – суспільство», «людина – історія», «людина 
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– природа – суспільство – історія». За допомогою одиниць та 
категорій мови людина або спільнота створюють мовну картину 
світу, яка сприяє інтерпретації та ідентифікації різних явищ 
навколишнього світу, їх узагальнення та класифікації, а також 
орієнтації в часі та в навколишньому просторі, встановлення 
культурної ідентичності. 

Література 
1. Нова українська школа : порадник для вчителя / за заг. ред. Бібік Н. М. 
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО 
МИСТЕЦТВА 

Роменський А. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Із розвитком інформаційних технологій та реформуванням 

загальної середньої освіти відбуваються зміни в суспільному 
житті та освітньому просторі. У цих умовах стає актуальним 
формування в школяра естетичної культури, що забезпечує 
бережливе ставлення до навколишнього світу, уміння бачити, 
розуміти і створювати прекрасне, відчувати духовну насолоду та 
гармонію з оточенням.  

Вивчення школярами курсу «Музичне мистецтво» є 
складовою мистецької освітньої галузі, що дає можливість учням 
цілісно осягати духовно-моральні цінності людства як невід’ємну 
частину світової музичної культури, опановувати специфіку 
художньо-образної мови [1, с. 16].  

На перший погляд важко уявити зв’язок естетичного 
виховання з музичним мистецтвом, проте навчання музичному 
мистецтву створює сприятливі умови для розвитку потенціалу 
дитини, її творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до 
музики як до прояву життя [1, с. 16].  

Мета дослідження: з’ясувати вплив музичного мистецтва на 
естетичне виховання школярів.  

Багато вчених приділяли увагу естетичному вихованню 
школярів. Серед них О. Аббдуліна, Л. Ахмедзянова, О. Берак, 
А. Верхова, А. Зімічев, О. Купрін, А. Шевченко, А. Ліненко, 
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О. Цокур. Психологічні основи розвитку вивчали 
Д. Богоявленська, Л. Божович, Л. Виготський, П. Галперін, 
В. Давидов, Д. Ельконін, Г. Костюк, О. Леонтьєва. Дослідниками 
сформульовано основні умови розвитку творчих здібностей, 
виявлено специфіку впливу різних засобів естетичного виховання 
на розвиток творчих здібностей молодших школярів у різних 
видах діяльності.  

Естетичне виховання – це педагогічна діяльність, 
спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати 
дійсність за законами краси. У деякій мірі воно визначає людський 
характер, оскільки основними сферами, які його формують є 
природа, соціум, твори мистецтва, естетична теорія і діяльність. 
Тому гармонійний та всебічний розвиток особистості неможливий 
без її естетичної вихованості.  

У процесі естетичного виховання важливо навчити учнів 
розуміти й сприймати красу. Спостерігаючи прекрасне, людина не 
може бути байдужою, вона переживає любов або ненависть до 
спостережуваного. Тому важливо, щоб діти вміли розрізняти 
справді красиве і потворне.  

Ознакою формування музично-естетичного смаку є 
естетичне почуття, яке виникає при сприйнятті чи виконанні 
музики. Про розвиненість музичного смаку говорить те, яку музику 
і як глибоко сприймає учень. Починати становлення процесу 
музично-естетичного сприйняття в учнів слід з чуттєвого аспекту, 
з пробудження емоцій, формування емоційної чуйності як частини 
музично-естетичної культури. Також учні повинні поступово 
знайомитися з різними жанрами, стилями музики, вивчати 
музичну грамоту, творчість композиторів.  

Учені зазначають, що однією з складових виховання 
духовної культури школярів та їх музично-естетичного розвитку. 

Видатний український педагог Василь Сухомлинський 
писав: «Краса музичних звуків – важливий засіб морального та 
розумового виховання людини, джерело благородства серця і 
чистоти душі».  

Основні методи естетичного виховання сприяють розвитку 
в дитини естетичної сфери. Для того щоб досягнути її на уроках 
музичного мистецтва потрібно використовувати різні форми 
проводження уроку, використовувати окрім хорового співу, твори 
образотворчого мистецтва, для діток буде цікавим музично-
ритмічні рухи. З цією метою застосовуються різні поєднання 
словесних і наочних методів і прийомів у залежності від того, з 
яким естетичним явищем знайомляться діти. Поєднання 
наочності з практичними та словесними методами заохочують 
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дітей до естетичної, художньої діяльності, до розвитку їх умінь і 
навичок художньо відтворювати навколишній світ.  

Хорова діяльність є ефективним засобом впливу на 
емоційну сферу, стимул розвитку творчих здібностей і один з 
важливих чинників, що сприяє музично-естетичному вихованню 
учня. Специфічні особливості хорового співу мають великий 
вплив на суб’єктивний світ дитини, вони звернені саме до почуттів 
та емоцій дітей, надають можливість для самовираження та 
самовиявлення. Це є підґрунтям для розвитку творчого 
потенціалу учнів.  

Ще одним не менш важливим критерієм розвитку 
естетичного та загального розвитку є творча активність. Творча 
активність передбачає створення нового естетичного елементу. 
Здібності до творчості є в кожної дитини, а для того, щоб їх 
розвивати, дітям необхідно надавати можливість творити, тому 
саме музичне та образотворче мистецтво формує естетичне 
ставлення до довкілля.  

Отже, естетичне виховання відіграє значну роль в житті 
кожної дитини, її становленні і розвитку як особистості. Естетичні 
почуття, що при цьому формуються, є складовими творчих 
прагнень, а відтак розвиток в дитини емоційної чутливості до 
прекрасного, стимулювання творчих здібностей, ініціативи та 
самостійності є основою естетичного виховання.  

Також провідну, роль як у розвитку, так і у вихованні дітей 
відіграє музичне мистецтво. Музично-естетичне виховання 
починається змалку, а вже розвиваються в початковій школі, коли 
учнів знайомлять з різними видами мистецтва, творами, 
привчають до їх естетичного сприйняття і простих естетичних 
думок. Тому дуже важливо на уроках музичного мистецтва 
пробудити в учнів любов до всього прекрасного, навчити 
відчувати і розуміти красу в різних її проявах, забезпечуючи 
єдність між естетичним розвитком дитини та моральним 
вихованням, формуванням потягу до художньої творчості. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
Сафронова Г. В. 

ВСП Автотранспортний фаховий коледж  
«Криворізького Національного Університету» 

м. Кривий Ріг, Україна 
У практиці підготовки майбутніх фахівців юридичних 

спеціальностей спостерігається еволюція технологій, тісно 
пов’язана з розвитком процесів в освіті, правовим, політичним, 
соціальним та науково-технічним прогресом. 

Аналіз останніх джерел і публікацій показав, що 
теоретичним підґрунтям розроблення інноваційних технологій 
навчання є низка глибоко вивчених у теоретичному та 
методичному аспектах базових технологій, а саме: технологія 
проєктивного навчання (Г. Ільїн, С. Шацький та ін.); технологія 
проблемного навчання (С. Рубінштейн, С. Архангельский, 
М. Махмутов та ін.); технологія модульного навчання (І. Рассел, 
П. Юцявичене, В. Карпов та ін.); інформаційно-телекомунікаційні 
технології (О. Полат, І. Захарова та ін.); технологія інтенсивного 
навчання (І. Лернер, М. Скаткін, М. Кларін та ін.), аналіз яких 
поданий у працях Л. Лебедик [1–4] і В. Стрельнікова [5; 6]. 

Формулювання мети. Метою статті є виокремлення 
характеристик інноваційних технологій навчання, які кардинально 
змінюють систему підготовки фахівців юридичних 
спеціальностей, сприяють розвитку їхніх професійно необхідних 
якостей.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз науково-
методичної і наукової літератури показав відсутність 
однозначного тлумачення поняття «інноваційна технологія 
навчання». Ми схильні визначати їх як цілеспрямований підбір 
методів, способів, прийомів та програмно-технічних засобів 
навчання, який гарантує отримання інноваційного продукту [1–4; 
5; 6]. Також «інноваційні технології навчання» розглядаються 
нами як такі, що є не просто новими, а такими, що заперечують 
вже існуючі технології навчання (від лат. in – префікс, що означає 
заперечення; novatio – оновлення, зміна – нововведення) [5]. 

Пошук інноваційних технологій навчання, які незабаром 
змінять процес навчання і підготовки фахівців юридичних 
спеціальностей, вказав на появу найбільш революційних 
інноваційних технологій навчання: відкриті онлайн-курси, великі 
дані, адаптивне навчання, гейміфікація і  змішане навчання. 

Адаптивне навчання студента відбувається тоді, коли він 
отримує на підставі великих даних рекомендації щодо процесу, 



211 

методик, змісту, темпу навчання, і для нього вибудовується 
освітня траєкторія. Всі комерційні онлайн-сервіси нескінченно 
адаптуються під клієнта, бо вони таким чином заробляють гроші. 
Це ж саме можна робити тепер і в освіті.  

Потужною інноваційною технологією навчання у підготовці 
фахівців юридичних спеціальностей є гейміфікація (з англ. 
gamification) – використання ігрових практик та механізмів у 
неігровому контексті для залучення користувачів до вирішення 
проблем. Навчання через гру дає найкращий ефект, все це давно 
доведено дослідженнями, так навчаються діти. Методи 
гейміфікації набули широкого розповсюдження в освітній сфері. 
Зокрема популярними й зрозумілими прикладами є ті ж дошки 
пошани, система оцінювання, змагання між студентами за 
символічну «валюту» тощо. Гейміфікація може 
використовуватися у випадках: формування певних навичок чи 
поведінки; візуалізація та підкреслення таких дій і навичок, які 
важко продемонструвати за допомогою традиційних методик; 
щоб захопити студентів, створити своєрідне змагання між ними; 
щоб студенти самі могли спостерігати за власним прогресом. 

Інноваційною технологією навчання фахівців юридичних 
спеціальностей, яка зараз набирає обертів, є змішане (гібридне) 
навчання, blended learning. Суть її у поєднанні навчання за 
комп’ютером і спілкуванні наживо з викладачем. Завдяки тому, що 
можна адаптувати, індивідуально збирати курс з частин різних, 
гейміфікувати, збирати дані і давати зворотний зв’язок, у 
змішаному навчанні є можливість вибудувати індивідуальну 
освітню траєкторію навчання студента, управляти своїм 
навчанням.  

Що дадуть нові технології навчання традиційній вищій школі 
в найближчі п’ять років, зокрема й у підготовці фахівців 
юридичних спеціальностей?  

а) відімре традиційна лекційно-семінарська система, і 
кожен майбутній фахівець юридичної спеціальності зможе 
вчитися у своєму темпі, за особистим навчальним планом, 
стільки, скільки саме йому потрібно для проходження програми; 
сильні студенти зможуть самостійно йти вперед, а слабкі 
отримають більше уваги та підтримки за рахунок швидкого 
зворотного зв’язку всередині програм і звільненого спеціально 
для них часу викладача;  

б) автоматизується перевірка робіт, проведення випускних 
іспитів, зовнішнього незалежного оцінювання;  

в) зміниться звична система оцінювання: комп’ютери 
зможуть автоматично перевіряти не тільки тести, а й есе, 
розпізнавати зображення, оцінювати ступінь участі в колективній 
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роботі, збирати дані про успішне вирішення кожного завдання 
протягом усього навчання у ЗВО; оцінювання відбуватиметься за 
більш складними параметрами: особистий прогрес, обсяг і 
глибина освоєного матеріалу, рівень навичок комунікації, 
колаборації, творчого мислення, критичного мислення, вміння 
вести себе в цифровому середовищі;  

г) підручник не буде друкованою книгою, а стане цифровим 
освітнім середовищем, в якому можна буде отримувати знання у 
вигляді тестів, відео, тренажерів, анімації та нових форматів, 
характерних для цифрових медіа, а також набуде соціального 
функціоналу: можна буде дізнатися, обговорити, поділитися 
успіхами з друзями, порівняти себе з іншими, транслювати 
результати проєктів і досліджень у зовнішній світ;  

д) існуватиме оперативний зворотний зв’язок, якого раніше 
в навчанні не було – студент одразу взнає, де помилився, може 
виправити помилку відразу;  

е) буде створено контент з безлічі різних шматочків, 
наприклад можна взяти дисципліни («Основи юридичної 
діяльності», «Дипломатичне представництво», «Адміністративне 
право України», «Аграрне право України», «Конкурентне право 
України», «Історія держави і права України», «Юридична 
деонтологія», «Виконавча влада в Україні: організаційно-правові 
засади», «Цивільне право України», «Правове регулювання 
застосування сили працівниками правоохоронних органів», 
«Податкове право») і зібрати свій курс, що раніше було зробити 
неможливо.  

Отже, упровадження інноваційних технологій в процес 
навчання майбутніх фахівців юридичних спеціальностей 
сприятиме реалізації індивідуалізації навчання, розвитку 
пізнавальних інтересів і здібностей студентів, підвищенню якості 
знань, умінь і навичок, прискоренню темпу навчання, поліпшенню 
усвідомлення і запам’ятання навчального матеріалу, зв’язку 
теорії з практикою. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ 

ОСВІТНЬОЇ  МНЕМОТЕХНІКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Святошенко Т. Г. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Можливість вільного вибору засобів навчання та 
максимальної самореалізації учасників освітнього процесу сприяє 
пошукам оптимальних методів та прийомів навчальної діяльності. 

Постійне збільшення обсягу інформації є однією з причин 
інтенсифікації освітнього процесу, але й призводить до порушень 
здоров’я школярів. Тому актуальною проблемою психолого-
педагогічної науки стають методики ефективного засвоєння 
інформації. Застосування новітніх педагогічних технологій, 
зокрема мнемотехніки, сприяє підвищенню якості освіти, формує 
позитивне ставлення до навчання, зберігає здоров’я дітей. 

Актуальність використання методів інноваційної технології 
мнемотехніки полягає в тому, що вони урізноманітнюють шляхи 
ефективного засвоєння інформації, мотивують вчителя 
формувати образне мислення учнів, розвивати дослідницькі 
вміння. Тож учні стають активними співучасниками навчального 
процесу, вільно спілкуються в різних сферах людської діяльності. 
Використання методів і прийомів мнемотехніки сприяє розвитку 
пам’яті, уваги, попереджає інформаційне перевантаження учнів, 
заохочує як педагогів, так і їхніх вихованців до творчого пошуку.   

Проблеми мнемотехнічних технологій постійно 
привертають увагу науковців, адже можливості розвитку пам’яті 
завжди цікавили людей. Цьому питанню приділяли увагу 
О. Зінченко, О. Леонтьєв, О. Лурія, О. Смирнов, З. Істоміна, 
Г. Чепурний, Л. Кашуба та ін. 

Однією з новітніх розробок проблеми запровадження 
мнемотехніки в освітньому процесі є посібник Г. Чепурного 
«Освітня мнемотехніка», в якому автор розкриває теоретико-
методологічні основи застосування методів мнемотехніки в 



214 

сучасній системі освіти. Дослідник уважає, що «мнемотехніка – це 
технологія покращення засвоєння нової інформації через свідоме 
утворення асоціативних зв’язків за допомогою спеціальних 
методів і прийомів» [4, с. 10]. У посібнику описано сферу 
застосування та історію розвитку цієї технології. Значну увагу 
приділено поясненню мнемотехнічних методів :   «перетворення», 
«підсилення» та багатьох інших. Автор наводить вдалі приклади 
застосування їх для засвоєння різноманітної навчальної 
інформації у закладах освіти. Треба відзначити, що наведені 
методики чітко систематизовані та спеціально створені для 
адаптації й ефективної роботи в сучасній освітній системі. 

Позитивним є те, що запропоновані мнемотехнічні 
методики належать до здоров’язбережувальних, бо допомагають 
зберегти фізичне та психічне здоров’я дітей, знімають стресове 
навантаження, підвищують мотивацію до навчання, та 
часозбережувальних, тому що на засвоєння навчального 
матеріалу часу витрачається менше, ніж при використанні 
традиційних методик. На думку дослідника, запропонована 
технологія  мнемотехніки допоможе «сформувати новий творчий 
підхід до навчання, дасть змогу легко й із задоволенням 
здобувати нові знання у будь-якому віці» [4, с. 8]. 

Вартісним є те, що посібник містить навчальну програму 
курсу за вибором «Мнемонічні таємниці» для учнів 1–4 класів 
закладів загальної середньої освіти, яка відповідає вимогам 
Державного стандарту. Таким чином, дослідження підтверджує 
ефективність технології освітньої мнемотехніки та доцільність 
використання наведених методів і прийомів у навчальному 
процесі. 

Дослідниця Н. Мороховська у роботі «Використання 
інновацій: ейдетика і мнемотехніка на уроках в початковій школі» 
привертає увагу щодо практичної спрямованості матеріалу, 
доводить, що інноваційні технології сприяють підвищенню ролі 
розвивального аспекту навчання, формують логічне мислення. 
Провідну ідею дослідження авторка визначає так: розвиток 
мнемотехнічних здібностей учнів початкових класів, можливість 
ефективного розвитку пам’яті. 

Дослідниця наводить змістовні розробки уроків із 
використанням інтерактивних технологій. Наприклад, 
театралізований урок читання з елементами ейдетики і 
комп’ютерною підтримкою в 3 класі, урок української мови з теми 
«Наголос» з елементами ейдетики та мнемотехніки, урок-усмішку 
з математики «Ділення двоцифрових чисел на двоцифрові» тощо. 
Тож досвід науковця сприятиме розвитку творчого потенціалу 
учнів. Дослідження буде в нагоді педагогам, які піклуються про 
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здоров’я вихованців, прагнуть, щоб діти мали позитивний настрій 
та отримували задоволення від реалізації своїх здібностей.  

До проблеми розвитку пам’яті засобами мнемотехніки 
звертається А. Тизьо в науковій праці «Проблеми формування 
основ мнемотехніки у сучасній початковій школі». У статті 
наведено результати експериментальної роботи із вчителями з 
досліджуваної проблеми. На думку авторки, проблема 
запам’ятовування ще й досі залишається недостатньо 
дослідженою. Однією з причин є те, що багато вчителів не 
приділяють належної уваги розвитку пам’яті дітей. Дослідниця 
переконана, що «основа пам’яті для молодшого школяра – уява» 
[3, с. 151], а саме використання прийомів мнемотехніки допомагає 
розвивати уяву і пам’ять дітей. На жаль, багато вчителів не тільки 
не використовують цих прийомів, не розуміють можливостей 
володіння методами мнемотехніки, а й не бажають занурюватися 
в новітні технології навчання. 

У статті наведено декілька діаграм та схем, які 
демонструють недостатнє розуміння вчителями сутності 
мнемотехніки та небажання застосовувати методи цієї технології. 
Тож у читача виникає прагнення поставитися до проблеми 
запам’ятовування з належною увагою та запроваджувати методи 
і прийоми освітньої мнемотехніки у своїй практиці.  

Проблеми використання мнемотехнічних методів під час 
навчання дітей з особливими потребами порушують Л. Кашуба, 
І. Губчук у статті «Методи мнемотехніки як засіб мотивації до 
навчання дітей з особливими освітніми потребами». Розкриття 
потенційних можливостей дітей із особливостями психофізичного 
розвитку, на думку дослідників, «залежить не так від форм 
навчання (інтернатна чи інклюзивна), хоча вони й визначають 
різний ступінь соціальної адаптованості, як від гнучкості системи 
спеціальної освіти» [1, с. 6]. Головною метою системи корекційно-
реабілітаційної роботи є сприяння формуванню гармонійної 
особистості. Використання прийомів мнемотехніки спрямоване 
саме на розвиток основних психічних процесів – пам’яті, уваги, 
мислення, фантазії, а також на перекодування інформації, тобто 
перетворення абстрактних символів в образи. Автори переконані, 
що використання саме прийомів мнемотехніки в корекційній 
роботі дає позитивні результати під час засвоєння інформації, а 
також сприяє соціалізації таких дітей у демократичному 
суспільстві. 

Отже, запропонована нова освітня технологія допоможе 
вчителям сформувати новий творчий підхід до навчання, дасть 
можливість молодшим школярам легко й із задоволенням 
здобувати нові знання. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 

Сипченко О. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Непередбачуваним для України у 2020 році був спалах 

Covid-19, який спричинив найбільший зрив систем освіти в історії 
людства, вплинувши майже на 1,6 мільярда здобувачів у більш 
ніж 200 країнах. Як наслідок, освіта різко змінилася, з помітним 
зростанням електронного навчання, коли навчання здійснюється 
дистанційно та на цифрових платформах. З цього приводу в 
Інчхонській декларації та Рамках дій щодо освіти 2030 року 
представниками ЮНЕСКО зазначено, що країни повинні: 
забезпечити альтернативні способи навчання та освіти для 
здобувачів, які не перебувають у закладах освіти, забезпечити 
гнучке навчання як у формальних, так і в неформальних умовах, 
у тому числі в надзвичайних ситуаціях [1, с. 1]. 

Як наслідок глобальної пандемії – бурхливий розвиток 
освітніх технологій, що сприяв еволюціонуванню різноманітних 
ресурсів, використання яких дозволило покращити та 
вдосконалити процеси викладання та навчання. У цьому сенсі 
нові технологічні засоби дозволили створити нові навчальні 
середовища та методики. Крім того, вони сприяли розробці 
різноманітних цифрових та інноваційних ресурсів, які доповнюють 
та стимулюють навчальні дії, що проводяться для учасників 
освітнього процесу, беручи на себе нові ролі та функції як 
викладача, так і здобувачів вищої освіти.  

Зауважимо, що технології відіграють центральну роль 
майже в усіх аспектах нашого життя. Дослідження Всесвітнього 
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економічного форуму підрахували, що 65% дітей, які вступають у 
початкову школу, опиняться у професіях, яких сьогодні немає. За 
оцінками, до 2020 року в усьому світі буде 1,5 мільйона нових 
цифрових робочих місць. Водночас у 90% організацій зараз 
бракує навичок роботи з інформаційно-комунікаційними 
технологіями (ІКТ), тоді як 75% викладачів та здобувачів 
відчувають прогалину в їхній здатності задовільнити потреби у 
сфері використання ІКТ [2]. Отже, щоб підготувати фахівців-
професіоналів, необхідних для цифрової економіки, освіта 
повинна швидко адаптуватися до нових умов. У зв’язку з цим, 
одним із головних чинників підвищення ефективності професійної 
підготовки майбутніх викладачів є активне впровадження нових 
форм і технологій навчання: загальної комп’ютеризації освітнього 
процесу, уведення цифрових, імерсивних технологій навчання, 
різних видів моделювання віртуального навчального середовища 
тощо. 

У зв’язку з цим, доречно зазначити, що сучасна освіта 
високої якості неможлива без використання новітніх технологій. 
Отже, щоб мати можливість здійснювати процес викладання та 
навчання на високому рівні, важливим сьогодні є розробка та 
організація відповідного середовища, у якому буде здійснюватися 
навчання. Велике значення в цьому сенсі мають віртуальні 
навчальні середовища. Віртуальне навчання надає дистанційний 
доступ здобувачам до навчальних матеріалів, сприяє 
забезпеченню гнучкості та здатності до різноманітної взаємодії 
між здобувачами та викладачами, робить освітній процес 
безпечним [3]. Використання технологій віртуальної реальності 
допомагає максимально реалістично змоделювати майбутнє 
робоче місце чи певну ситуацію. Адже віртуальна реальність 
забезпечує моделювання цифрового середовища, яке є 
абсолютною заміною реального світу за допомогою сенсорного 
обладнання та комп’ютерів. У віртуальній реальності можливо 
отримати досвід штучного огляду і відчути створений 
комп’ютером світ. У цьому середовищі полегшується взаємодія 
між учасниками освітнього процесу. Технології віртуальної 
реальності безпосередньо та емоційно впливають на учасників 
освітнього процесу, і це є серйозною перевагою для використання 
в навчанні.  

Занурення здобувачів у віртуальне навчальне середовище 
під час пандемії Covid-19 здатне зробити навчальний процес 
більш ефективним. Проведення онлайн-навчання у віртуальному 
просторі має важливе значення для полегшення доступу 
здобувачів до навчання, оскільки воно надає здобувачам доступ 
до навчальних матеріалів [4]. 
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До переваг використання середовищ віртуальної 
реальності можна віднести:  

− розширений доступ до інформації, швидке засвоєння 
змісту навчальної інформації,  

− персоналізовані інструкції, стандартизація контенту;  

− підзвітність, доступність, самостійний темп, 
інтерактивність;  

− упевненість і підвищена зручність; 

− зменшення перевантаження інформацією.  
Використання в освітньому процесі сучасного закладу 

вищої освіти технологій віртуальної реальності сприятиме 
розвитку та формуванню професійної, комунікативної та 
цифрової компетентностей учасників освітнього процесу, набуттю 
соціальних навичок (soft skills) тощо. 

У ході дослідження встановлено, що використання 
технологій віртуальної реальності у процесі професійної 
підготовки майбутніх викладачів дозволило: 

− краще сприймати складну інформацію та сформувати 
нові навички; 

− швидко аналізувати велику за обсягом інформацію та 
презентувати її в інтерактивній формі; 

− демонструвати та застосовувати теорії ще під час 
заняття; 

− розуміти, як використовувати ці знання на практиці; 

− заохотити здобувачів до навчального процесу.  
Зазначимо, що сьогодні ініціативи щодо використання 

середовищ віртуальної реальності вимагають значних інвестицій 
у такі технології. Це і вартість обладнання, і відповідне програмне 
забезпечення, і розробка навчальних матеріалів тощо. Саме 
тому, вважаємо за необхідне розвивати навчальну екосистему 
університету, що передбачає інтеграцію в навчальний процес 
імерсивних технологій, е-learning, моделей змішаного навчання, 
технологій доповненої та віртуальної реальності тощо.  

Перспективи подальших наукових розвідок убачаємо у 
вивченні досвіду використання інтерактивних технологій у процесі 
професійної підготовки магістрів освітніх, педагогічних наук в 
умовах віртуального навчального середовища. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ 
МЕДІАГРАМОТНОСТІ В УКРАЇНІ 

Ситар Г. Г. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Поняття медіаграмотність є на сьогодні широко вживаним у 

сучасних дослідженнях впливу медіа на формування особистості, 
наукових розвідках щодо використання медіазасобів у 
професійній підготовці фахівців різних спеціальностей, ролі New 
Media у процесах цифровізації суспільства та освіти. 

Відзначимо, що поняття «медіаграмотність» 
застосовується в зарубіжному обігу досить давно, вони 
регулюється низкою міжнародних документів, серед яких:  

− Паризька програма-рекомендації ЮНЕСКО з 
медіаосвіти від 21–22 червня 2007 р. (Paris Agenda or 12 
Recommendations for Media Education [1]), у якій вказано, що 
медіаосвіта рекомендується до впровадження в національні 
навчальні плани всіх держав, в систему додаткового навчання, 
неформальної освіти протягом усього життя тощо, особливу увагу 
приділено актуальності підготовки медіапедагогів і зростання 
рівня медіаграмотності; 

− резолюція Європарламенту щодо медіаграмотності у 
цифровому світі від 16 грудня 2008 р. (European Parliament 
resolution of 16 December 2008 on media literacy in a digital world) 
[1], у якій надано практичні рекомендації щодо формування 
медіаграмотності на різних освітніх рівнях на основі активних 
методів навчання. 

− Феська декларація ЮНЕСКО з медіаінформаційної 
грамотності від 17 червня 2011 р. (Fez declaration on media and 
information literacy), в якій підтверджено, що медіаінформаційна 
грамотність, МІГ (Media and Information Literacy, MIL) є 
фундаментальним правом людини, особливо в епоху стрімкого 

https://www.weforum.org/agenda/2021/10/digital-skills-teachers-education-equality/
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розвитку цифрових технологій, вибуху інформації та конвергенції 
комунікаційних технологій [3]; 

− Паризька декларація ЮНЕСКО з медіаінформаційної 
грамотності в цифрову епоху від 28 травня 2014 р. (Paris 
Declaration on Media and Information Literacy in the Digital Era) [4], 
що акцентує увагу на розумному використанні інформаційно-
комунікаційних технологій, грамотному та усвідомленому 
поводженні з інформацією всіх учасників інформаційного процесу. 

Отже, ЮНЕСКО декларує, що оволодіння медіаграмотністю 
належать до ключових прав кожного громадянина будь-якої 
країни світу, так само як права на свободу самовираження й на 
інформацію. Крім того, в усіх документах йдеться про поширення 
ідей медіаграмотності, розвиток критичного мислення, сприяння 
широкому суспільному міжкультурному діалогу. 

Із 2012 р. за ініціативою ЮНЕСКО майже щорічно 
проводяться глобальні тижні та форуми медійної та 
інформаційної грамотності. Найвідомішими серед них виявились 
Європейський форум «Медiа-інформaційна грамотність у Європі: 
компетенції критичного мислення для демократичного, прозорого, 
відкритого, безпечного та інклюзивного інформаційного 
середовища» (2016, Рига, Латвія); Всесвітній тиждень медійної та 
інформаційної грамотності (Global MIL Week), проведений під 
гаслом «Протидія дезінфодемії: медійна та інформаційна 
грамотність кожного і для всіх» (Resisting Disinfodemic: MIL for 
everyone, by everyone) у 2020 р. в Республіці Корея. До цих 
заходів залучаються активісти із різних країн, які вважають 
медійну та інформаційну грамотність дієвим способом активізації 
міжкультурного діалогу. 

В Україні усвідомлення актуальності формування 
медіаграмотності громадян і разом із цим активний розвиток 
медіаосвіти розпочалися від 2010 р., коли Національною 
академією педагогічних наук було створено Концепцію 
впровадження медіаосвіти. У 2016 р. було схвалено нову 
редакцію Концепції [5], в якій відзначено загострення потреби в 
інтенсифікації розвитку медіаосвіти, що зумовлено необхідністю 
протистояти зовнішній інформаційній агресії та руйнівній 
зарубіжній пропаганді. У Концепції підкреслено значущість 
медіаосвіти в реаліях сьогодення, коли вона стає 
фундаментальною складовою інформаційної безпеки країни, 
відіграє стратегічну роль у вихованні патріотизму молоді, 
формуванні української ідентичності [5].  

Відзначимо ще один документ – Аналітичну записку 
«Медіаосвіта як чинник підвищення якості освіти та засіб 
протистояння гуманітарної агресії», видану Національним 
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інститутом стратегічних досліджень (2015), у якій розглянуто 
питання упровадження медіаосвіти в українську освітню систему; 
обґрунтовано актуальність медіаосвіти для України в контексті 
європейської інтеграції та з урахуванням необхідності протидії 
зовнішній інформаційній агресії; окреслено ключові проблеми та 
подано пропозиції щодо заходів, спрямованих на підвищення 
ефективності процесу впровадження медіаосвіти в Україні [6]. 

З вересня 2013 р. Академією Української Преси (АУП) 
запущено портал «Медіаосвіта і медіаграмотність» 
(https://medialiteracy.org.ua/), створений як інтерактивна 
платформа для спілкування медіапедагогів задля сприяння 
відкритості та публічності процесів у медіаосвітньому середовищі. 
До структури порталу включено розділи для педагогів різних 
освітніх рівнів, зокрема для вчителів закладів загальної середньої 
освіти, для викладачів закладів вищої освіти та для 
медіаспоживачів, розроблено мапу медіаосвітніх ініціатив України 
(https://medialiteracy.org.ua/mapa/), розміщуються новини 
медіаосвіти, корисні матеріали для уроків тощо. 

У 2018 році Радою міжнародних наукових досліджень та 
обмінів (IREX) розпочато Всеукраїнський проєкт «Вивчай і 
розрізняй: інфо-медійна грамотність». Проєкт, як зазначено на 
сайті МОН України, спрямований на розвиток навичок критичного 
сприйняття інформації та інтеграцію інфомедійної грамотності в 
навчальну програму шкіл. Організаторами проєкту «Вивчай і 
розрізняй: інфо-медійна грамотність» є Рада міжнародних 
наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств 
США та Великої Британії у партнерстві з Міністерством освіти і 
науки України та Академією Української преси. У межах проєкту 
розробляються навчальні матеріали для вчителів різних ланок 
закладів загальної середньої освіти, проводяться тренінги та 
навчання для установ-учасників проєкту (школи, інститути 
післядипломної педагогічної освіти, педагогічні заклади вищої 
освіти), запроваджується навчання за розробленими 
матеріалами. На сьогодні в проєкті беруть участь більше 600 шкіл 
і близько 3000 вчителів з усіх областей України, які набувають 
нових компетентностей, отримують дієві інструменти та методики 
для навчання школярів медіаграмотності, критичного сприйняття 
інформації, протидії маніпуляціям та усвідомлення цінності 
високоякісної інформації в контексті шкільної освіти. 

Отже, наразі триває 3-й етап реалізації Концепції 
впровадження медіаосвіти в Україні – етап дальшого розвитку 
медіаосвіти та забезпечення її масового впровадження (2021–
2025), яким передбачене науково-методичне та організаційне 
забезпечення процесу масового впровадження медіаосвіти в 
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навчальні заклади всіх рівнів, уведення медіаосвітньої складової 
у навчальні програми вищої школи і післядипломної освіти з 
гуманітарної підготовки фахівців усіх профілів, розроблення 
прикладних науково-дослідних тем з питань підвищення 
ефективності медіаосвіти для забезпечення наукового супроводу 
її впровадження. 
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ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В УМОВАХ НУШ 
Сіробаба Л. О. 

Слов’янська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №15 
Слов’янської міської ради Донецької області 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

В Україні нині активно здійснюється повномасштабна 
модернізація освітньої діяльності, мета якої створити Нову 
українську школу, яка б забезпечила належні умови, для здобуття 
освіти дітей з особливими освітніми потребами у національній 
системі освіти. Як свідчить сучасна українська статистика, 
кількість дітей, які потребують особливих умов для включення в 
освітній простір збільшується з кожним роком. Через об’єктивні 
обставини дітям з особливими освітніми потребами необхідна 
допомога в пересуванні та самообслуговуванні. Отже, на порядок 
денний поставлено нагальне питання, що стосується 
вдосконаленню інклюзивного освітнього середовища закладів 
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загальної середньої освіти та активного впровадження 
інклюзивного підходу нової української школи [1]. 

Аналіз проблем інклюзивної освіти міститься в працях 
А. Колупаєвої, Е. Данілавічютє, С. Литовченко, Ю. Найди, 
О. Таранченко та ін. У посібнику «Нова українська школа: 
порадник для вчителя» підкреслюється, що сутність інклюзивної 
освіти полягає в позитивному ставленні до багатоманітності учнів, 
цінуванні та врахуванні відмінностей кожного учня [3].  

Інклюзивний освітній простір – це ресурсне середовище, в 
якому створюються можливості враховувати особливості кожної 
дитини. Серед його переваг те, що діти з особливими потребами 
отримують можливості для нормальної соціалізації й інтеграції в 
суспільство, для формування соціальних компетенцій. 

Зазначимо, що особливо важливо створити сприятливе 
освітнє середовище для дітей з особливими потребами саме в 
початковій школі, в якій закладаються основи навчальної 
мотивації та емоційно-оцінного ставлення до себе й до інших. 

Під поняттям «інклюзивне освітнє середовище» найчастіше 
розуміють: життєвий простір, що забезпечує підвищення почуття 
власної гідності та впевненості у собі дітей, які потребують 
корекції психофізичного розвитку; сукупність умов, що 
забезпечують рівний доступ особам з особливими потребами до 
якісної інклюзивної освіти в інклюзивному навчальному закладі 
(дошкільному, загальному середньому, професійно-технічному і 
вищому) незалежно від їх психофізичного розвитку, стану 
здоров’я, віку, статі, соціально-економічного статусу, раси, місця 
проживання і виховання, та як сукупність учасників навчально-
виховного процесу, пов’язаних спільністю умов, в яких 
відбувається їхня діяльність; середовище, в якому діти можуть 
взаємодіяти, спілкуватися і розвиватися відповідно до своїх 
можливостей; систему різнопланових соціальних контактів і 
конструктивної співпраці учасників навчально-виховного процесу 
з динамічним розвитком його компонентів для забезпечення 
якісної освіти та соціалізації дітей і молоді з обмеженими 
фізичними потребами; середовище, де всі учні, незалежно від 
своїх освітніх потреб, здатні вчитися ефективніше, підвищувати 
свою соціальну компетентність, удосконалювати комунікативні 
навички, а також відчувати себе частиною загального 
співтовариства [5]. 

У контексті побудови сприятливого інклюзивного освітнього 
середовища в початковій школі, важливу роль відіграє співпраця 
фахівців, тому доцільно з акцентувати увагу, на таких моментах:  

1. Якісний підхід до співпраці асистента вчителя та 
вчителя, що проявляється в узгодженні в роботі де вчитель керує 
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роботою у класі, а асистент учителя в свою чергу, бере 
безпосередню участь в освітньому процесі, здійснює супровід 
учнів, які мають труднощі у засвоєнні навчального матеріалу. 
Учитель і асистент разом працюють над плануванням навчальних 
занять, обговорюють необхідні зміни (адаптації/модифікації) 
згідно індивідуального плану [2].  

2. Співпраця асистента вчителя, фахівців, які працюють з 
дитиною, та батьків. Оскільки саме асистент учителя перебуває 
поряд з учнем під час уроків, позакласних заходів, супроводжує 
його на додаткові та розвивальні заняття, спостерігає в процесі 
такого заняття (за потреби), має можливість контактувати з 
фахівцями, обговорювати важливі питання. Тому асистент 
вчителя вислуховує поради фахівців, надає інформацію про 
дитину, постійно спілкується з батьками учнів, залучає їх до 
планування роботи та реалізації програм, що підвищує не лише 
якість навчання, але й сприяє адаптації та соціалізації дитини з 
особливими потребами [2; 6].  

Отже, пріоритетним завданням інклюзивного освітнього 
середовища початкової школи визначаємо сформовані умови 
освітньо-виховного процесу, в якому всі учні, незалежно від 
психофізичного порушення чи його відсутності, отримують 
однаково якісні освітні послуги. Кінцевим результатом навчання у 
школі має стати різнобічно розвинена особистість школяра із 
здатністю до самоосвіти, самовдосконалення, сформованою 
життєвою компетентністю і умінням взаємодіяти із людьми з 
різними можливостями. 
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ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ  
В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Стадник О. Л. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Світ швидко змінюваний і перенасичений інформацією. 

Шкільна освіта має відповідати потребам щодо розвитку та 
саморозвитку особистості, допомагати успішно адаптуватися до 
різних умов і обставин. Питання з формування медіаграмотності 
є дуже актуальним у наш час. Із 1 вересня 2018 року в Україні 
застосовується новий Державний стандарт початкової освіти,  

де обов’язкові результати навчання передбачають, що 
школяр Нової української школи має  засвоїти навички зі 
сприйняття, аналізу, інтерпретації, критичної оцінки інформації в 
текстах різних видів та медіатекстах. Діти мають не лише читати 
та створювати контент, а й аналізувати змішану інформацію 
(фото, відео та ін.). Учні повинні навчитись шукати, 
опрацьовувати, аргументувати, адаптувати, здобувати та 
використовувати інформацію. Формування медіаграмості в учнів 
початкової школи допомагає захистити дітей від потенційних 
шкідливих ефектів медіа. 

Інформаційна підготовка умовно поділяється на дві різні 
галузі: інформаційна грамотність і медійна грамотність. 
Інформаційна грамотність передбачає готовність людини до 
самостійного пошуку інформації, її оцінювання та етичного її 
використання. Медійна грамотність націлена на те, щоб людина 
знала особливості впливу медіаінформації, була здатна критично 
аналізувати медіаінформацію з метою захисту від можливості 
маніпуляційного впливу на особистість [2, c. 35]. 

Вивчаючи, аналізуючи, порівнюючи та співставляючи 
різноманітні погляди, теорії та практики, які сприяють 
формуванню в учнів початкових класів навичок інфо-медійної 
грамотності – допомагаємо дітям вчасно адаптуватися до 
сучасного, мінливого інформаційного середовища. 

На уроках опанувати навички критичного мислення 
дозволяє створення медіапродуктів та використання різних вправ 
та ігор. Атмосферу психологічної захищеності дозволяють 
зробити ігри «Дзеркало», «Подарунок». Вправа «Парковка» 
навчить правильно задавати питання і активно мислити. 
Зосереджувати увагу та слідкувати за своїми емоціями 
допомагають вправи «Гугли очима» та «Схопи м’яч».  

Гра «Машина часу» розвиває фантазію, творчу уяву і мову 
учня початкової школи. Учасникам ігри потрібно уявити, що 
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станеться з героями із кінофільмів або мультфільмів, якщо вони 
потраплять в іншу країну або в іншу історичну епоху. 

Гра «Віриш мені чи ні?» розвиває увагу та вміння відрізняти 
хибну інформацію від правдивої. Ведучий вголос читає декілька 
речень, які написані на аркуші паперу. Дитина відповідає, які з цих 
висловлювань хибні, а  які правдиві і за правильну відповідь 
отримує один бал. 

Ці вправи та ігри допоможуть навчити дітей шукати та 
перевіряти інформацію, створювати медіатексти. 

Як споживати інформацію правильно і про що варто 
розповісти учням? 

1. Перевіряти факти. Діти схильні довіряти всьому, що 
чують від дорослих.  

2. Перевіряти джерела інформації.  
3. Не плутати факти з оціночними судженнями. 
Завдання вчителя початкових класів:  

− сформувати в учнів медіавідповідальну поведінку; 

− навчити розпізнавати та спростовувати фейки; 

− виховати медіаграмотного учня, який спроможний 
перетворювати інформацію в знання. 

За статистичними даними, від 35% до 60% усього 
населення Землі – візуали. Такі люди найкраще сприймають 
інформацію через текст, малюнок, фотографію, ілюстрацію, 
карикатуру, схему, діаграму тощо. «Побачив, зрозумів, 
запам’ятав» – саме такий принцип світосприйняття для них 
найдієвіший. Але й медіавплив на людей за допомогою візуальних 
засобів, наймасштабніший – тексти, малюнки, ілюстрації, фото, 
карикатури, комікси (все, що може побачити око) трапляються нам 
усюди [1, c. 66]. 

Формує нашу поведінку і впливає на наше самопочуття те, 
що ми чуємо. Ми оточені звуковою інформацією з самого 
народження: чуємо голос матусі, шумові та музичні звуки.  

Дуже важливим є питання гаджето- та інтернет-залежності 
дітей. Саме в мережі Інтернет багато пасток та небезпечної 
інформації. Якісний медіапростір і безпечне поводження в ньому 
– основна мета з формування медіаграмотності під час роботи в 
соціальних мережах, електронній пошті та з іншою інформацією. 

Інформація в наш час стала головною цінністю, але її так 
багато, що споживачі не завжди встигають її аналізувати. Ігри та 
вправи з медіаграмотності допомагають учням дослухатися до 
себе, аналізувати свої думки та враження, формувати вміння 
робити виважені висновки. Саме медіаграмотність покликана 
навчити знаходити неправдиві новини, розпізнавати пропаганди і 
маніпуляції.   
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ 
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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Вікторенко І. Л. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

У сучасному світі, в епоху глобального інформаційного 
простору, зростання рівня інформатизації закладів освіти 
відбуваються процеси реформування освітніх закладів, у тому 
числі початкових. Головним завданням початкової школи є 
формування в здобувачів освіти ключових компетентностей та 
наскрізних умінь, необхідних для успішної самореалізації в 
суспільстві, серед яких є: розвиток талантів, здібностей молодших 
школярів; цифрова грамотність, інформаційно-комунікаційна 
компетентність та ін. Відповідно Концепції НУШ сучасний 
випускник – це всебічно розвинений, освічений та відповідальний 
громадянин та патріот, здатний до інновацій [3].  

Покоління дітей, які сьогодні живуть в оточенні новітніх 
комп’ютерних ігор та стрімко опановують мобільні пристрої і 
технологічні девайси, потребують інноваційних підходів у 

навчанні. Саме тому, на сьогодні є 
гострою потреба розробки, 
впровадження і використання нових 
технологій формування знань, 
умінь і навичок, компетентностей, 
оновлення змісту, методів та 
засобів навчання в Новій 
українській школі. 

Так, Г. Лютенко акцентує 
увагу на використанні мультимедіа технологій в освітньому 
процесі початкової школи, які, на відміну від звичайних технічних 
засобів навчання, дозволяють «не лише озброїти учнів готовими, 
відібраними відповідним чином організованими знаннями, але і 
розвивати інтелектуальні, творчі здібності. Наочність підвищує 
засвоєння матеріалу, оскільки задіяно всі канали сприймання тих, 
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хто навчається – зоровий (візуальний), механічний, слуховий та 
емоційний» [1, с. 41]. При тому, автор, спираючись на 
дослідження науковців, зауважує про «необхідність 
раціонального використання в освітньому процесі наочних 
засобів навчання, що дозволяє розвивати спостережливість, 
увагу, мовлення, мислення учнів початкових класів» [1, с. 41].  

На сучасному етапі розвитку початкової освіти одним із 
інформаційно-комунікаційних технологічних засобів, що довів 
свою ефективність, є інтерактивна дошка. Інтерактивна 
(мультимедійна) дошка – це сенсорний екран, під’єднаний до 
ноутбука, з якого зображення передається за допомогою 
проєктора. Ноутбук, інтерактивна дошка і проєктор – це система, 
яка називається мультимедійним комплексом, який дозволяє 
створювати інтерактивне інформаційно-комунікаційне 
середовище й використовувати як інноваційні, так й традиційні 
педагогічні технології навчання. 
Основною метою застосування інтерактивної дошки у викладанні 
будь-якого предмета є розвиток пізнавальної активності учнів за 
рахунок оптимізації процесу навчання, підвищення його наочності 

та змістовності [2, с. 8].  
Використання шкільної 

інтерактивної дошки на уроці дає 
вчителю безліч переваг, що 
дозволяють зробити заняття 
ефективніше і цікавіше для учнів. 
Результатом такої роботи стане: для 
вчителя – пошук нових підходів до 
навчання, стимулювання 

професійного зростання, для учнів – 
розвиток творчої активності, 
впевненості в собі, і, як наслідок, 
підвищення мотивації до навчання 
[2, с. 9].  

У методичних рекомендаціях 
для вчителів початкових класів із 
використання мультимедіа 
технологій автором М. Лютенко 
також наявні переконливі докази 
щодо ефективності застосування інтерактивної дошки в 
освітньому процесі початкової школи. Тож, інтерактивна дошка, 
на думку науковця, дозволяє: 
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− демонструвати презентації, створювати моделі, активно 
залучати учнів до процесу засвоєння матеріалу, регулювати темп 
заняття; 

− пересувати об’єкти і надписи, додавати коментарі до 
текстів, малюнків і діаграм, виділяти ключові області і додавати 
кольори; 

− моделювати урок разом з учнями в режимі мозкового 
штурму, демонструвати освітній матеріал, робити письмові 
коментарі поверх зображення на екрані тощо, при цьому написане 
на інтерактивній дошці може передаватися, зберігатися на 
магнітних носіях, роздруковуватися, відправлятися по 
електронній пошті; 

− показати і прокоментувати живопис, графіку, створювати 
власний малюнок [1]. 

До того ж, особистий досвід роботи з використання 
інтерактивної дошки на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую 
світ» надав нам можливості зробити висновок, що застосування 
такого інноваційного засобу навчання має такі преваги, а саме: 
заняття стають цікавими, вони мотивують учнів до навчання, 
спонукають до більш активної взаємодії вчителя і дітей та 
групової співпраці. Все це сприяє розвитку особистості і 
соціальних навичок молодших школярів. Завдяки цьому учні 
легше сприймають і розуміють складні завдання в результаті 
більш ефективної і сучасної подачі навчального матеріалу. 
Вчитель, у свою чергу, має можливість користуватися 
різноманітними ресурсами, в тому числі і інтернет-ресурсами, 
пристосовуючись до потреб школярів, стаючи при цьому більш 
компетентним, творчим, упевненим в собі. 

Таким чином, підсумовуючи вище зазначене, вважаємо за 
необхідне наголосити, що проблема використання інтерактивної 
дошки на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» є 
актуальною в сучасному освітньому середовищі, але недостатньо 
вивченою, що саме й спонукає до перспективності наших 
подальших досліджень. 

Література 
1. Лютенко М. Практичне використання мультимедійних технологій у 

початковій школі. Науковий вісник Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 2018. Вип. 4(123). С. 41–45. 

2. Ніколаєнко М. Інтерактивна дошка : теорія і практика. Суми : Ніко, 2018. 
94 с. 

3. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування 
середньої школи. URL: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-
compressed.pdf (дата звернення: 27.10.2021). 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf


230 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК 
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ У ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ 

РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ 
Темна А. Б. 

Комунального закладу «Дошкільного навчального закладу  
(ясла-садок) № 3 «Ромашка»  

Слов’янської міської ради Донецької області» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Патріотичне виховання трактується у сучасній літературі як 
виховання, що формує у дитини усвідомлення своєї причетності 
до історії, традицій, культури свого народу, любов до своєї 
Батьківщини, небайдужість до долі свого народу, майбутнього 
своєї країни. 

Дошкільна освіта є невід’ємним складником та першим 
рівнем у системі освіти – стартовою платформою особистісного 
розвитку дитини. Дошкільний вік, як період становлення 
особистості, має свої потенційні можливості для формування 
вищих моральних почуттів, до яких і відноситься почуття 
патріотизму. Базовим етапом у формуванні в дітей любові до 
Батьківщини необхідно вважати накопичення дитиною 
соціального досвіду проживання у своїй Вітчизні та засвоєння 
усталених норм поведінки, взаємовідносин. 

Патріотичне виховання здійснюється на всіх етапах 
освітнього процесу в закладі, забезпечує всебічний розвиток, 
гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та 
обдарованість. У фізкультурно-оздоровчій роботі нашого 
дитячого садка ми залучаємо до процесу формування 
патріотичного досвіду своїх вихованців уже з раннього 
дошкільного віку. У поняття патріотизму входять когнітивний, 
емоційний, поведінковий компоненти, що реалізуються у сфері 
соціуму та природи. Для дошкільнят провідним є емоційний 
компонент. 

Національно-патріотичне виховання – важлива ланка 
освітнього процесу. Воно спрямовується на залучення до 
глибинних пластів національної культури і духовності, 
формування у дітей національних світоглядних позицій, ідей, 
поглядів на основі цінностей вітчизняної культури. 

Серед основних положень Базового компоненту дошкільної 
освіти в Україні, є «зміцнення фізичного, психічного та 
соціального здоров’я дитини», а також «збереження традицій 
національного досвіду сімейного та суспільного виховання для 
збагачення культурного потенціалу взаємодії між поколіннями». 
Вирішуючи завдання патріотичного виховання, фізкультурно-
оздоровча робота будується відповідно з умовами закладу та 
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особливостями дітей, ураховуючи принципи диференційованого 
підходу до кожної дитини, максимальний облік її можливостей, 
раціональне поєднання різних видів діяльності, адекватних за 
віком, дитячу активність тощо. 

У дошкільному віці важливо формувати здатність дитини 
пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого угрупування; як 
жителя своєї місцевості; виховувати у неї любов до рідного дому, 
краю, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, 
традицій. 

Народні традиції закладають у вихованців смаки, погляди 
на норми поведінки, характерні для українського народу. 
Вивчаючи їх, дитина зможе ідентифікувати себе за національною 
приналежністю. 

Використання ідеї українських казок має безмежний простір 
для створення творчих образів та цікавих подій, що з’являються в 
уяві дітей. Саме через народні казки у малечі формуються перші 
патріотичні почуття до рідного краю. 

Родина є основою держави. Родинне виховання – це 
перевірений віками досвід національного виховання дітей у сім’ї. 
Воно є могутнім джерелом формування світогляду, національного 
духу, високої моральності, громадського становлення, глибоких 
людських почуттів, любові до батька і матері, бабусі і дідуся, роду 
і народу, шанування рідної мови, історії, культури. Тому, 
якнайтісніші зв’язки з родиною – є запорукою виховання у дитини 
кращих моральних якостей. Відновлюючи давню українську 
традицію проводяться сімейні свята. 

Використання на заняттях: народні ігри, прислів’я, загадки, 
казкові персонажі. 

Одне з найважливіших і невідкладених завдань – 
відродження багато чисельних традицій української родинно-
побутової культури. ЇЇ основу складають глибока любов батьків до 
дітей, шанобливе ставлення до бабусі та дідуся, родичів, 
прив’язаність до батьківського дому, дбайливе ставлення до 
природи. 

Фольклор увібрав у себе мудрість і знання багатьох 
поколінь, що передавалося у вигляді музики, танців, ігор, забав. 
Тому на заняттях із фізичної культури, під час фізкультурних свят 
та розваг використовуємо народну музику, розробляємо 
комплекси загально розвиваючих вправ із використанням рухів 
народного танцю та національних бойових мистецтв; 
розробляємо ігри з використанням предметів національного 
побуту (рушники, віночки, стрічки, чобітки, коромисла, весла 
тощо). 
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Завдяки сильному емоційному впливові, що досягається 
розмаїттям мистецтв, такі заходи здатні через емоційне 
сприйняття психіки особистості довести глибоко до її свідомості 
свої морально-естетичні ідеї, виробляючи відповідне оціночне 
відношення до явищ дійсності. 

Використання в фізкультурно-оздоровчій діяльності 
фольклорного мистецтва значно впливає на рівень морально-
естетичної вихованості дитини. Правильно організоване 
громадянське виховання формує цілісну особистість, яка високо 
цінує свою громадянську, національну гідність, сумління і честь. 
Завдяки громадянському вихованню у дітей най повніше 
реалізуються природні завдатки, формується природний склад 
мислення та психіки, національний характер і світогляд. 

Конституцією України визначено, що найвищою соціальною 
цінністю у державі є людина, її життя і здоров’я. Одним з 
пріоритетних завдань виховання є пропаганда і стимулювання 
дитини до здорового способу життя. Якнайкращими умовами для 
реалізації педагогом цієї виховної задачі є фізкультурне заняття 
чи будь-який захід фізкультурного змісту.  

Орієнтовані теми для занять із власного досвіду: «Галопом 
по Європі», «Дари поля – для здоров’я», «Ігри патріотів», 
«Хлопчики і дівчата – вправні козачата». 

Форми роботи: спортивні заняття, розваги, свята, музичні 
посиденьки, ігри, змагання та конкурси.  

Для ефективного застосування даних форм і методів 
роботи організоване фізичне середовище у спортивній залі. Воно 
відповідає принципам універсального дизайну: привабливе, 
зручне і продуктивне. Зазначимо, що природа є потужним 
фактором виховання поваги та любові до своєї Батьківщини, 
могутнім засобом виховання у дітей ціннісного ставлення, 
моральних якостей, національної свідомості. Тому, авторське 
обладнання з природних матеріалів, забезпечує тактильно-
кінеститичну близькість до енергії рідної природи. 
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ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ 
КОЛЕКТИВНОГО МУЗИКУВАННЯ 

Толстих А. Д. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Роздимаха А. І. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Зміни, що відбуваються в сучасній цивілізації, 
цілеспрямований рух України до європейського освітнього 
середовища визначають вимоги до людини майбутнього: 
особистість творча та інтелектуально розвинена. Суспільство 
потребує людей схильних до нестандартних, творчих, 
інноваційних рішень будь-яких проблем. Вихованням такої 
особистості насамперед займається загальноосвітня школа, де 
реалізуються принципи особисто-орієнтованого підходу до учнів. 

У Концепції Нової української школи (НУШ), у тому числі в 
мистецькій галузі, особлива увага приділяється особистісному та 
інтелектуальному розвитку молодших школярів. При цьому 
важлива роль у системі освіти відводиться формуванню 
універсальних навчальних дій, суспільно-значущого ставлення до 
знань, розвитку пізнавальних та творчих здібностей та інтересів 
учнів [2]. 

Колективне музикування на сучасному етапі є вкрай цікавим 
і складним завданням мистецької освіти і вимагає усвідомлення 
всієї важливості підходу до феномену інструментально-
ансамблевого музикування як до складного комплексного явища, 
яке не може розглядатися у відриві від історії музичної думки, 
мистецтва, історії концертного виконавства. Особливості 
виконавства у різних формах музичних колективів досліджували 
А. Гладких, І. Польська, Н. Ризоль. Можливості розвитку 
особистості дитини у процесі колективного музикування 
розглядали Т. Пляченко, Г. Яківчук. 

Для майбутніх учителів інтегрованого курсу «Мистецтво», 
покликаних організовувати художньо-творчу діяльність дітей у 
сфері музичного мистецтва, психологічні умови набувають 
актуального характеру. З метою психологічного забезпечення 
професійної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін 
до організації художньо-творчої діяльності дитячих музично-
інструментальних колективів Ю. Шевченко пропонує: зміцнювати 
ціннісне ставлення до музичного мистецтва як особливого засобу 
передачі духовного змісту; збагачувати художньо-естетичні 
потреби особистості шляхом спілкування зі світом музичного 
мистецтва; розкривати можливості естетичного сприймання 
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творів мистецтва; формувати естетичні оцінки явищ дійсності та 
художньої культури; залучати дітей до творчого осмислення та 
інтерпретації творів музичного мистецтва; розвивати творчі 
здібності у сфері музично-виконавської діяльності [4, с. 491].  

Колективно-інструментальне музикування вимагає від 
молодших школярів відповідної практичної підготовки і належних 
теоретичних знань. При цьому, зауважує О. Шикирінська, слід 
підбирати музичний репертуар з нескладним ритмом та мелодією, 
які швидко запам’ятовуються і не будуть складними для 
відтворення дітьми. Це можуть бути пісні відомих українських 
композиторів, пісні з мультфільмів, обробки народних пісень, які 
виконують ще й виховну функцію: виховують любов до мистецтва, 
українського фольклору, повагу до українських традицій та 
звичаїв, поглиблюють знання про історію нашої культури та 
батьківщини взагалі [3, с. 200–201].  

Колективне музикування, на думку С. Куркіної, має 
величезний вплив на особистісні якості й психологічний розвиток 
дитини, даний вид діяльності сприяє практичному втіленню не 
тільки творчого потенціалу, але й, у цілому гармонізації стосунків 
дитини з навколишнім світом. Авторка зауважує, що колективна 
творчість молодших школярів є важливою не саме по собі, а в тій 
мірі, у якій вона сприяє розвитку діяльності дитини, формуванню 
її позитивних особистісних якостей. У розвиваючій творчій 
діяльності розвиваються і здібності, причому важливого значення 
набуває активізація творчої уяви [1, с. 126–128].  

Отже, мистецтво колективного музикування багатогранне 
та багатопланове. Це і творча діяльність (найтонший її аспект – 
спільна творчість), і взаємодія, складна система комунікацій 
різного рівня. Маючи глибоке історичне коріння в націй країні і за 
її кордоном, і, разом з тим, залишаючись живою динамічною 
системою, даний вид музичного мистецтва є надзвичайно цікавим 
завданням для нашого дослідження. 
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Викладати уроки дистанційно, не бачити учнів і не маючи 

можливості пояснити та допомогти в самий момент проблеми – 
вчителі не могли собі уявити таку ситуацію у своїй практиці. Але 
пандемія внесла свої жорсткі корективи і змусила всіх освоїти 
цифрові технології та інструменти, нові педагогічні підходи та 
методики. Вимушене дистанційне навчання стало викликом для 
всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. 
Організувати якісне навчання з використанням цифрових 
технологій, мотивувати учнів та надавати поради з технічних 
питань виявилося не так просто. Україна не є винятком, адже 
жодна держава, жодна освітня система у світі не була готова до 
цього. 

Як зазначено в наказі Міністерства освіти і науки України від 
25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про 
дистанційне навчання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235, «Під дистанційним 
навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, 
умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 
відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 
віддалених один від одного учасників навчального процесу у 
спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних 
психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 
технологій [1].  

Так, насамперед, дистанційна форма вимагає доступу до 
мережі Інтернет, наявності технічних пристроїв (комп’ютер, 
планшет, смартфон тощо) для всіх учасників навчального 
процесу, а також володіння вчителями всіма сучасними 
цифровими технологіями [5]. 

Взаємодія всіх учасників навчально-виховного процесу є 
ще однією з найважливіших вимог успішного функціонування 
будь-якої шкільної громади. При дистанційному навчанні, коли 
вчитель і учні не знаходяться поруч, особливого значення 
набуває взаємодія між усіма учасниками навчально-виховного 
процесу (адміністрацією школи, вчителями, учнями та батьками). 
Адміністрація школи має забезпечити організацію роботи 
навчального закладу в умовах дистанційного навчання, узгодити 
правила та графік взаємодії всіх учасників навчально-виховного 
процесу для виконання освітніх програм закладу. 
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Тому метою дослідження є розкриття особливостей 
організації дистанційного навчання, зокрема англійської мови в 
початковій школі. 

Входження України до європейської системи освіти вимагає 
від учителів вільної орієнтації в сучасних тенденціях організації 
дистанційного навчання освітнього процесу, а також готовності 
використовувати їх у власній педагогічній практиці. Організація 
навчального процесу в дистанційному навчанні також вимагає від 
учителя володіння широким спектром інноваційних технологій та 
засобів. Під час дистанційного навчання активна роль учителя не 
зменшується, а навпаки збільшується, тому що саме він пропонує 
матеріал для засвоєння, сервіси, якими будуть користуватись, 
організовує контроль та зворотний зв’язок, шукає та досліджує 
навчальні сайти, бере участь у вебінарах, відбирає найкращі 
освітні онлайн-ресурси тощо. 

Дистанційне навчання не може обмежуватися лише 
наданням учням завдань і перевіркою їх виконання. Повинна бути 
чітка інструкція, консультація вчителя, а самі завдання повинні 
бути обрані таким чином, щоб одна частина була спрямована на 
глибше осмислення теорії, а інша частина – на контроль знань, 
умінь і навичок. Самі завдання під час дистанційного навчання 
мають бути легшими, ніж ті, що даються в традиційному навчанні. 
Під час дистанційної роботи необхідно обирати такі підходи та 
форми, які сприяли б індивідуалізації навчального процесу, 
підвищували б навчальну самостійність учнів у виконанні роботи 
та мотивували б їх. 

Тому рівень ефективності будь-якого типу дистанційного 
навчання залежить від таких факторів, як: 

− ефективна та активна взаємодія викладача та учнів; 

− використані освітні технології; 

− ефективність розроблених методичних матеріалів та їх 
засобів; 

− оперативність і своєчасність зворотного  
зв’язку [ 5, с. 37–47]. 

Організація дистанційного навчання англійської мови в 
початковій школі має свої особливості, які зумовлені специфікою 
предмета «Англійська мова» [4]. Слід зазначити, що його 
специфікою є оволодіння мовою, спілкуванням, формуванням 
мовно-смислової діяльності та корелює зі специфікою 
дистанційного навчання, яке відрізняється дистанційною 
взаємодією всіх учасників навчального процесу та відносно 
великим обсягом самостійної роботи; а також інтерактивність, 
відбір та структурування навчального матеріалу, педагогічні 
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технології тощо. Під час вивчення англійської мови вчитель 
спілкується з учнями про види мовленнєвої діяльності через 
розуміння мови на слух, читання, використання мови та письма. 
Тому вчителі мають надати учням зразки тестів із коментарями, 
які допоможуть зрозуміти та поступово простежити хід роботи над 
завданнями. Навчальні тестові завдання дадуть можливість 
сформувати навички виконання тестових завдань усіх типів, 
ознайомити учнів із загальним планом тесту заданого формату та 
виробити детальні практичні поради щодо успішного виконання 
тестових завдань. Також бажано використовувати завдання на 
встановлення відповідності, на вибір однієї правильної відповіді, 
на заповнення пропусків у тексті та завдання з розгорнутою 
відповіддю. 

Привертає увагу вивчення особливостей дистанційного 
навчання, хоча традиційне та дистанційне навчання тривалий час 
існували паралельно з очевидним пріоритетом першого. 
Ситуація, що виникла у зв’язку із запровадженням режиму 
самоізоляції, спонукала до швидкого входження в навчальний 
процес дистанційного навчання. Завдяки технічному прогресу 
очні та дистанційні форми навчання змогли інтегрувати, 
доповнювати, а в деяких випадках і замінювати одне одного. 
Завдяки компетентності вчителів у цій сфері інтеграція стала 
можливою і не шкодить навчальному процесу, а, навпаки, 
покращує та ефективно доповнює його. 

Але для того, щоб дистанційне навчання стало органічним 
продовженням або доповненням до традиційного, необхідно 
вжити таких заходів: 

− розробити національну програму впровадження засобів 
дистанційного навчання з доступним і широким функціоналом, у 
рамках якої зможуть співпрацювати вчителі, учні та батьки; 

− розробити та створити національну електронну 
платформу для дистанційного та змішаного навчання; 

− розробити сучасне положення про дистанційне навчання 
(станом на жовтень 2021 року Міністерство освіти і науки України 
працює над оновленням Положення про дистанційне навчання, 
щоб воно стало нормативною базою не лише для учнів та сімей, 
які свідомо обирають дистанційне навчання, але також для 
застосування в усіх школах у разі щорічного карантину через 
сезонний ГРВІ або повторні спалахи коронавірусу); 

− розробити методичні рекомендації щодо організації, 
планування та структури онлайн-уроків з усіх предметів, у тому 
числі з іноземних мов; 
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− забезпечити учасників навчально-виховного процесу 
якісним Інтернетом та сучасним технічним обладнанням у 
достатній кількості, що дозволить швидко отримати доступ до 
надання та отримання освітніх послуг [5, с. 52–67]; 

− регулярно проводити семінари, тренінги та курси для 
вчителів для набуття практичних навичок роботи з технологіями 
дистанційного навчання; 

− розробити електронні додатки до вітчизняних 
підручників, які б містили матеріали для використання в форс-
мажорних ситуаціях [2]. 

Реалізація вищезазначених заходів дозволить уникнути 
труднощів в організації та проведенні дистанційного навчання 
учнів закладів загальної середньої освіти у разі виникнення форс-
мажорних обставин у майбутньому. Ці заходи стосуються не лише 
викладання іноземних мов, а й інших шкільних предметів. 

Таким чином, дистанційне навчання є досить новим явищем 
в Україні, і воно швидко поширюється. Серед багатьох переваг у 
нашій країні вона зіткнулася з низкою проблем, оскільки новітні 
технології ще не досконалі, а рівень компетентності вчителів у 
застосуванні цифрових технологій не забезпечує швидкого 
розвитку та використання цього ресурсу [3, с. 2]. Тому дистанційна 
освіта в Україні має перейняти досвід європейських країн для її 
швидкого розвитку та реформування. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. ЖИТТЯ БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК 

Удовенко З. Г. 
Першотравенський ліцей № 5 Першотравенської міської ради 

м. Першотравенськ, Дніпропетровська область, Україна 
Підсвідомо згадуються слова відомого гумориста: «Дуже 

важко щось змінювати, нічого не змінюючи, але ми – будемо!» 
Всесвітнє говоріння, як камлання якутського шамана, не дає 
результатів. 

Навіть зрозуміло чому: не б’ють у бубон. А якщо серйозно – 
то будь-яка розмова про профілактику шкідливих звичок серед 
молоді, як то паління, алкоголізму, наркоманії, одразу 
наштовхується на їдкуватий смішок та відому російську приказку: 
«Кто не курит и не пьёт, – тот здоровеньким помрёт». Звичайно, 
вмирають всі, бо так вже влаштоване життя. Але, як говорить 
один з героїв роману Булгакова – дехто вмирає зненацька. І це 
вже стовідсоткове попадання геніального письменника. 

Зненацька, тобто без виконання земного призначення. Не 
буде поряд відданої дружини, люблячих дітей, давніх друзів. Не 
буде поряд навіть вірного пса, або кота, бо їх же потрібно 
годувати, а тут самому не вистачає. На що ж  не вистачає? На том 
Буніна, Булгакова, Платонова? А може Гермеса Трисмегіста? 

Та ні, все прозаїчніше. Зранку – омріяний паперовий пакет 
дешевого червоного вина без закуски. Поради сомельє 
непотрібні. Основний аромат – свіжовтрамбований асфальт. Для 
гурманів – «Тройнячок», або «Гвоздичка», в залежності від статі. 
Для технарів у минулому – розчинник для миття вікон, або 
«Денатурат». 

Основна нота аромату напою – палені гумові чоботи з 
керосином. 

Для еліти – кораблик канабісу з дурнуватим гигиканням, що 
переходить в туберкульозний кашель. А починається все з 
невинної суміші для куріння «Боб Марлі». Закінчується – 
відсутність місця для вколювання на судинах, або відсутністю 
самих судин на руках та ногах, або відсутністю вже самих рук та 
ніг. 

Розширення світогляду «Бобом Марлі» закінчується 
низькопробною ширкою, від якої «розширений» мозок витікає 
вниз, через піднебіння, що згнило, прямо в рота, а звідти , через 
беззубу щелепу – назовні. Ось він, омріяний розширений 
світогляд. 

Все це відбувається з «обраною» особою в обраному 
сомою особою, «земному раю». Радісний, добрий підвал зі 
щурами (звісно кращий занудної батьківської оселі), теплотраса,- 
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ну це вже просто Гавайї! (Замість гавайських гітар – виття 
гарячого пару, а замість шоколадних дівчат – здичавілі коти 
невизначеного кольору). «Олігархи» – вищий клас, ті ,звісно ,в 
апартаментах з грязнючою підлогою, немитою роками, турецькі 
(ні, не килими) , а невизначеного кольору, розміру та призначення 
лахміття.  

Поряд, завжди поряд, на лахмітті , в підвалі, на горищі, а 
туалеті, рідний товариш «баян». Помирають без молитви, як 
тварини, не розуміючи, що на них хтось заробляє, ох які дуже 
великі гроші. 

Примусове лікування користі не приносить. По перше – самі 
залежні не бажають лікуватись, по друге – банально 
відкуповуються. Ув’язнення – ще гірше (для оточуючих). У в’язниці 
є все: горілка, наркотики, аби твої гроші. Крім того, там ще й 
розкриють «вірні» канали купівлі, та  «надійні» канали збуту 
гидоти. Відбувші покарання стають бізнесменами, у них відразу 
з’являється «дах», вдало йде торгівля зіллям біля шкіл, вишів, на 
дискотеках, в нічних клубах, тощо. 

Потрібно справедливо завважити, що ще є лікування 
залежних в реабілітаційних центрах харизматичних церков, там 
воно називається зціленням. Залежні весь час оточені увагою, 
спільна праця, спільна молитвами. До речі, деякі успішні 
результати мають місце. Але коли, з часом, зцілені залишаються 
наодинці зі своєю проблемою, багато хто з них береться за старе, 
бо «минулих наркоманів не буває». На жаль, суспільство не в силі 
протистояти потужній наркоіндустрії. 

Від чого трапляється все це «щастя»? З власної волі, 
вірніше, з власної злої волі, це перше. Друге – з недостатку 
любові, або повної відсутності любові. 

Бажання виховувати дитину, батьківські накази, прохання 
наштовхуються на супротив, впертість, самовпевненість, та на 
власну (а чи власну?) злу волю дитини. 

«Послухай мене, дитино…» – у відповідь – «а ти згадай 
себе, ти теж такий був». «Дитино моя!» – у відповідь: «Я це 
вдягати не буду, я це виконувати не буду, я це їсти не буду…». 

«Не йди туди, дитино моя» – прохають батьки. «А я піду, 
годі вже, я буду жити власним розумом, я вже дорослий(ла)». 
Можна 100 разів сказати «халва», від цього у роті солодше не 
стане, можна 100 разів прохати свавільну, егоїстичну дитину – не 
послухається. 

Невже сьогодні виховання неможливе? Озирніться 
навколо, людство гине від не достатку любові! 

Коли ж починати виховувати дитину? «Дитину потрібно 
виховувати з моменту народження… її батьків» – є така 
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педагогічна теза. Та чи ж тільки невиховані та неосвічені 
потрапляють в липкі тенети «омріяного раю», де ростуть мак та 
коноплі? Ні. Один з учасників відомого закордонного 
експерименту по «вирощуванню» генів (а для цього декілька 
поколінь з’єднували кращих з кращими чоловіків та жінок), у якого 
IQ було 180, закінчив наркоманією. Смерть в довідку про IQ не 
заглядає. 

Чи є взагалі педагогічна технологія формування здорової 
особистості? (насамперед духовно здорової особистості) Звісно, 
що є, вона вічна, як саме життя. Любов. Любов підкаже, як 
виховувати своє дитя, любов підкаже, як слухатись своїх батьків, 
вихователів. Звісно, якщо вона є, всезігріваюча любов, бо дитина 
скаже у відповідь: «Розкрий очі, навколо саме зло, всі так діють». 

На епітафії одного борця зі злом написано: «Він робив 
добро зі зла, бо більше не мав з чого». 

На прохання батьків йти шляхом любові, жити життям 
любові, дитина може відповісти: «Подивись, хто йде цим шляхом? 
Покажи мені, хто так живе? Щасливі лише ті, хто «вхопив» грошей, 
успішні лише нахальні, ти відстав від життя…». На це дав 
відповідь Ісус Христос 2000 років тому Своєму учневі: «Що тобі до 
того? Ти йди за Мною». 

Бог створив людину вільною, вибір за нами, в цьому суть 
формування здорової (духовно здорової) особистості. 

Обрати любов, а не кущ коноплі. 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОПАНУВАННЯ ПРОГРАМНОГО 
СЕРЕДОВИЩА SCRATCH ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 

ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Філіна О. С. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Останні 25–30 років людство прямує семимильними 
кроками в усіх сферах діяльності. Особливо масштабне і 
глобальне зростання спостерігається у комп’ютерно-
інформаційній галузі. З’явилося таке поняття, як інформатизація 
суспільства – процес широкомасштабного використання 
інформаційних технологій в усіх сферах життя (наука, 
виробництво, освіта, управління, медицина, торгівля, банківські 
операції, криміналістика, мистецтвознавство, побут та інші). 
Інформаційні комп’ютерні технології стали невід’ємною ланкою 
людського існування, ефективним засобом всебічного 
підвищення якості життя, спілкування, пошуку, обробки і 
зберігання інформації  та інших загально вагомих процесів. 
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Суспільна інформатизація не могла обійти й сферу освіти. 
Останні декілька років ми спостерігаємо введення принципово 
нових методик викладання у школах та інших навчальних 
закладах, застосування новітніх досягнень, покликаних 
удосконалити освітній процес та зробити навчання цікавим, 
ефективним, дієвим, максимально пристосованим під сучасних 
дітей. Сучасні діти – теперішні й майбутні користувачі досягнень 
інформаційно-комп’ютерної галузі, тож майже з першого класу 
виникає необхідність навчання школярів засадам інформатики та 
програмування [4]. Реалізацією вищеописаного завдання в різні 
роки займалися такі відомі дослідники та педагоги, як М. Левшин, 
Ю. Первін, А. Горячев, Н. Морзе, Й. Ривкінд та ін. 

Однією з важливих і широкомасштабних тем в загальному 
курсі «Інформатики» є тема, присвячена вивченню програмного 
середовища Scratch. Scratch – програмне середовище, яке 
з’явилося відносно недавно та є досить «молодим». Цей продукт 
дає можливість користувачам (учням молодшого і середнього 
шкільного віку) створювати ігри, фільми, анімовані історії та 
багато іншого. Програма Scratch за своїми принципами нагадує 
конструктор LEGO, тому що так само складається з 
різнокольорових блоків команд і дозволяє за допомогою них 
створювати різні об’єкти. 

Створення програмного продукту в середовищі Scratch 
відбувається шляхом поєднання графічних блоків в стеках. При 
цьому блоки створені так, що їх можна поєднувати тільки в 
синтаксично вірні конструкції, що виключає можливість 
допущення помилки. Різні типи даних мають різні форми блоків і 
можуть бути сумісні чи несумісні між собою. Блоки в Scratch мають 
різні кольори і відрізняються за формою, маючи вигляд пазла, що 
дає можливість запам’ятовувати, як виглядає певний блок і як 
з’єднувати блоки, щоб програма функціонувала коректно. Процес 
програмування зводиться до складання блокових пазлів, де 
необхідно зібрати правильно пазл, щоб отримати бажаний 
результат. Навіть тоді, коли програма запущена, можливо 
вносити правки та зміни. Це відкриває великі можливості для 
модифікації і експериментування. 

На даний момент Scratch вважається одним з найкращих 
програмних продуктів, які допомагають школяреві розпочати свою 
діяльність у програмуванні, отримати навички з розробки базових 
програм, а також навчиться логічно мислити. Здатність учня 
логічно мислити – одна з найважливіших компетентностей, 
окреслених у Законі України «Про освіту» [3]. Здатність до 
логічного мислення необхідно розвивати з самого дитинства, 
оскільки саме вона допоможе дитині в майбутньому на основі 
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аналізу інформації швидко і вірно знаходити рішення поставленої 
задачі (математичні завдання, мовленнєві навички тощо) [2]. 
Уміння абстрактно мислити і будувати характерні алгоритми – 
саме цю навичку отримує дитина, створюючи власний продукт за 
допомогою програмного середовища Scratch. 

Однією з принципових переваг даного програного 
середовища є те, що воно є у вільному доступі і не вимагає 
встановлення. Таким чином, будь-яка освітня установа може 
завантажити програму з інтернету і використовувати в освітньому 
процесі. 

Scratch розроблявся як освітнє програмне середовище для 
навчання школярів програмуванню. Інтерфейс програми 
розрахований саме на дітей, тому він максимально добре 
сприймається і розуміється інтуїтивно [1]. Важливо і те, що дитина 
має можливість поділитися результатом своєї творчості з друзями 
або іншими користувачами. 

Scratch – зрозуміла і весела мова програмування, що 
розвиває творчі здібності. Ця мова програмування виключно 
візуальна, тому навчання перетвориться на цікаву гру. У цій мові 
нема кодів, які потрібно знати напам’ять. Все, що потрібно, – вміти 
читати і рахувати. Як з конструктора LEGO, дитина збирає 
програми з різнокольорових цеглинок-блоків. 

Треба зазначити важливу умову освоєння школярами будь-
якої учбової дисципліни взагалі і програмування з використанням 
середовища Scratch зокрема: навчання учнів початкової школи 
має проходити поетапно, від простого до складного. 

Узагальнюючи вищезазначене, окреслимо висновки: для 
того, щоб діти ефективно засвоїли нову інформацію, необхідно 
наявність певної мотивації. Мотивація до навчальної діяльності 
виникає, якщо школярі відчуватимуть особисту зацікавленість в 
отриманні знань, щоб досягти поставленої мети. Програмне 
середовище Scratch дозволяє створювати об’єкти, які безумовно 
будуть цікаві різним віковим групам: мультфільми, ігри, листівки, 
презентації, програми-тренажери тощо. Діти зможуть вигадувати 
історії, малювати і оживляти на екрані своїх персонажів, грати і 
одночасно ефективно і цікаво вчитися працювати з програмним 
продуктом, графікою та звуком. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ «ВЗАЄМОДІЄМО УСНО» ТА 
«ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО» 

НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ 
ШКОЛІ 

Хващевська О. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ Донецької області, Україна 
Свєчкар Ю. С. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ Донецької області, Україна 

Ми живемо в період, коли докорінно змінюються завдання й 
функції школи будь-якого рівня: від накопичення обсягу 
отриманих знань вона переходить до формування 
компетентнісних умінь і навичок, покликаних допомагати 
вирішувати побутові, суспільні, соціальні тощо проблеми, що 
виникають перед людиною. І однією з таких компетентностей є 
вільне володіння державною (і не тільки!) мовою, «що передбачає 
уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та 

аргументовано пояснювати факти, … усвідомлення ролі мови 
для ефективного спілкування та культурного самовираження, 
готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих 
ситуаціях» [4]. Безумовно, що досягнення такого рівня володіння 
мовою, а головне усвідомлення її вагомості в житті особистості, 
відбувається не миттєво, воно розпочинається ще в дошкільному 
віці, але основний фундамент закладається в початковій школі у 
процесі реалізації всіх змістових ліній, передбачених Типовою 
програмою, серед яких виділимо «Взаємодіємо усно» та 
«Взаємодіємо письмово», про що йтиметься далі. Зважаючи ж на 
те, що потребою дня стала інтеграція навчальних предметів, 
проблеми суто мовного розвитку ми розглядатимемо на прикладі 
проведення уроків літературного читання в 3-му та 4-му класах. 

Для 3-го класу ми обрали змістову лінію «Взаємодіємо 
усно», яка «спрямована на формування в молодших школярів 
умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну 
інформацію та використовувати її в різних комунікативних 
ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і 
монологічній формах заради досягнення певних життєвих цілей» 
[4]. Дидактичною базою нам послужить публіцистичний текст 
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Алли Коваль «Наша мова» [3, с. 19–22]. Тож, не вдаючись до 
детальних методичних рекомендацій, окреслимо провідну 
логістику уроку.  

Він може складатися з трьох основних частин: вступне 
слово вчителя, за яким проводиться бесіда (монологічне 
мовлення); читання й осмислення тексту А. Коваль (відповіді на 
поставлені вчителем питання – монологічне мовлення); 
закріплення (робота в парах – діалогічне мовлення). 
Запропоновані форми роботи скеровані на реалізацію багатьох 
аспектів усної мовленнєвої діяльності учнів: мислительно-
аналітичні здібності, комунікативні навички, креативно-творчі 
можливості, що в цілому забезпечує більш глобальне завдання – 
виховання особистісних якостей, в основі яких національно-
патріотичні переконання, відчуття власної самобутності, 
шанобливе ставлення до культурних надбань. 

Наведемо ймовірне змістове наповнення кожного з етапів 
уроку. У вступному слові вчителеві варто зупинитися на трьох 
моментах. 1. Коротко охарактеризувати саму мову як вияв світу 
людини. По ходу розповіді можна звернутися до вірша Д. Білоуса 
«Чудесні барви», в якому автор розкриває феномен мови з 
лінгвокультурологічної точки зору: «На Київщині (в Літках) взуття 
зовуть обувка, // а огірок звичайний в Чернігові — гурок, // а кошик 
на Поліссі (в Іванкові) — кошувка, // і назви, і вимова різняться що 
не крок» [1]. 2. Називаються функції мови, дається їхня стисла 
характеристика. 3. Акцентується увага на тому, як слід ставитися 
до мови взагалі і власного мовлення зокрема. По завершенню 
вступного слова відбувається коротке обговорення почутого у 
вигляді відповідей на питання (розвивається здатність сприймати 
інформацію на слух, аналізувати почуте): 1. Чому одні й ті ж 
предмети, явища в різних регіонах України називаються по-
різному? 2. А які «місцеві» слова вам відомі? 3. Які завдання мови 
ви запам’ятали? Яке мовне завдання ми зараз з вами реалізуємо? 
4. Чому слід дбати про дотримання мовних правил? 5. Чи 
звертаєте ви увагу на допущені помилки у вашому мовленні? 

До тексту А. Коваль у підручнику подана низка питань, тому 
вважаємо за доцільне доповнити їх, що поглибить сприйняття 
учнями сутності самого твору, підкреслить значимість мови в 
житті людини: 1. Що посприяло стрімкому розвиткові первісних 
людей? 2. Як мова допомагала жити і працювати первісним 
людям? 3. Як розвивалося слов’янське письмо? 4. Завдяки кому 
розвивається й удосконалюється українська мова? 

Працюючи в парах, учні можуть виконати два завдання, що 
пожвавить робочу атмосферу уроку, надавши йому підвищеної 
емоційності. Спочатку діти змагаються між собою, хто наведе 
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більше синонімів до слова «іти». Потім обмінюються 
компліментами, коли виконують завдання «Похвали мій одяг» – 
«Похвали мою зачіску». Діалогічна форма роботи привчатиме 
дітей до правильного комунікативного спілкування, 
розширюватиме словниковий учнівський запас, учитиме 
толерантності при обміні думками, виховуватиме шанобливе, 
поважне ставлення до співрозмовника. 

У 4-му класі ми зосереджуємося на змістовій лінії 
«Взаємодіємо письмово». З урахуванням року навчання фахівці 
пропонують виконання різних завдань: «складання і записування 
підписів під серією малюнків; побудову і записування окремих 
речень, що передають зміст малюнка, вид з вікна, дій, що 
виконуються на уроці тощо; добір і запис заголовка до тексту; 
відновлення і записування деформованих речень і текстів; 
удосконалення тексту з невиправданими повторами тих самих 
слів; записування складеного короткого (2–4 речення) зв’язного 
висловлення на добре відому та цікаву для дітей тему; написання 
елементарних письмових повідомлень, що вміщують якусь 
інформацію, прохання тощо (записка, лист, вітальна листівка та 

ін.); … нескладне творче завдання, яке передбачає побудову й 
записування самостійних коротких текстів на тему, що 
опрацьовувалась на уроці» [2]. Усі завдання по реалізації 
письмової взаємодії здійснюємо на ґрунті  української народної 
казки «Мудра дівчина» [3, с. 6–11]. Ці завдання виконуються на 
різних етапах роботи над казкою.  

Так, працюючи над образами, доцільно спочатку скласти 
план, а потім на його основі написати висловлення «Моє 
ставлення до персонажів». Під час закріплення ймовірне 
написання твору-роздуму «Що таке мудрість?». Для домашнього 
завдання можна запропонувати написати лист другові/подрузі, в 
якому висловитися з приводу прочитаної казки, а також 
порекомендувати прочитати цей твір. 

Сформульовані завдання не лише примусять працювати 
над текстом в різних ракурсах, а й розвиватимуть логіку мислення, 
зв’язність мовлення, уміння підбирати найточніші лексично-
виражальні засоби, що утверджує учнів у переконанні вагомості 
оволодіння мовою в усій її повноті. 

У своїй розвідці ми зверталися до уроків літературного 
читання, однак реалізацію змістових ліній «Взаємодіємо усно» та 
«Взаємодіємо письмово» необхідно здійснювати й на інших 
навчальних предметах: математика, «Я досліджую світ», 
«Музика», чому і варто приділити наступні науково-методичні 
дослідження. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ 
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Хом’як О. А. 
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет  

імені академіка Степана Дем’янчука» 
м. Рівне, Україна 

Дмитрук Н. І. 
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет  

імені академіка Степана Дем’янчука» 
м. Рівне, Україна 

На сучасному етапі реформування освіти в Україні, одним 
із можливих варіантів включення дитини з особливими освітніми 
потребами в освітнє середовище є інклюзія, яка означає, що 
дитині, не залежно від особливостей її психофізичного розвитку, 
надається право на здобуття освіти, якість якої не відрізняється 
від тієї, що отримують її здорові однолітки. Поширення інклюзії 
тісно пов’язане з процесами демократизації суспільної свідомості, 
міжнародним визнанням за кожною людиною права на повноцінне 
життя та освіту. 

Пріоритетного значення дослідженню розвитку і 
впровадження інклюзивної освіти надавали у своїх працях 
А. Аніщук, О. Будник, Н. Заєркова, В. Засенко, А. Колупаєва, 
Л. Миськів, М. Порошенко, А. Трейтяк, З. Шевців та інші. Цінними 
для нашого дослідження є наукові праці вітчизняних учених 
Е. Данілавічютє, Н. Компанець, С. Литовченко, І. Луценко, 
У. Мельник, Ю. Найди, О. Таранченко, Ю. Почкун, О. Поясик, 
Т. Скрипник та інших. У своїх роботах науковці актуалізували 
різнобічні аспекти проблеми інклюзивної освіти.  

Аналіз праць науковців дозволяє розглядати освітнє 
середовище як певну технологію інклюзивного навчання. Будь-
яка технологія спрямована на досягнення кінцевого результату, 
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насамперед, це успішна соціалізація дітей з особливими освітніми 
потребами. 

Особлива роль у роботі з дітьми, що потребують додаткової 
освітньої підтримки належить інноваційним технологіям. В нашій 
роботі технології інклюзивної освіти розглядаємо як структурні 
елементи цілісної педагогічної системи і скористаємося, 
визначеною М. Порошенко, їх класифікацією. Отже, технології 
навчання в інклюзивному освітньому середовищі дослідниця 
пропонує розподілити на групи: 

− технології індивідуалізації освітнього процесу; 

− технології спільного викладання в інклюзивному класі; 

− технології подолання навчальних і поведінкових 
труднощів; 

− технології адаптації освітнього середовища [3]. 
Розглянемо їх детальніше.  
Технології індивідуалізації освітнього процесу. 

Враховуючи індивідуально-психологічні особливості і особливі 
освітні потреби кожної дитини, вчитель може ефективніше 
впливати на розвиток особистості своїх підопічних, обирати зміст, 
методи навчання та форми роботи, які сприятимуть  розкриттю 
потенційних можливостей та індивідуальному зростанню усіх 
учнів класу. Особистісно-орієнтований підхід в освітньому процесі 
буде ефективним, якщо: у кожному учневі вчитель бачитиме 
особистість і ні на кого не схожу індивідуальність, під час роботи 
враховуватиме особливості емоційної сфери вихованців, 
розвиватиме гуманістичні почуття учнів, моделюватиме 
різноманітні педагогічні ситуації в яких дитина повинна робити 
власний вибір, щиро радіє і співпереживає успіхам школярів, 
довіряє і учить довіряти, розвиває потяг до творчості, забезпечує 
орієнтацію на виявлення власних моделей навчання учня, надає 
право вибору дитиною того виду діяльності, у якому вона 
почуватиме себе комфортно і зможе реалізуватися як 
індивідуальність, буде націлений на постійний розвиток і 
саморозвиток умінь співпереживати, виявляти доброзичливість, 
розмірковувати з позиції учня [4]. Вважаємо, що технології 
індивідуалізації освітнього процесу в інклюзивній освіті повинні 
забезпечити розвиток і саморозвиток особистості учня та мають 
значний потенціал для реалізації у початковій школі завдяки 
впровадженню методики Марії Монтессорі, вальдорфської 
педагогіки, рівневої диференціації, ігрових та інтерактивних 
технологій, технологій модульно-розвивального, проблемного, 
дистанційного навчання та ін. 
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Технології спільного викладання в інклюзивному класі. 
Належно організоване спільне викладання в інклюзивному класі 
не лише позитивно позначиться на результаті, а й упередить 
труднощі, які можуть виникнути в процесі. Для успішної реалізації 
намічених планів, вчителю з асистентом слід чітко розподілити 
обов’язки, сфери відповідальності, узгодити методи навчання, 
форми роботи, і, головне, усвідомити спільні цілі. Практикують 
такі варіанти моделей спільного викладання в інклюзивному класі: 
один викладає ‒ інший допомагає; паралельне викладання; 
диференційоване викладання; викладання в команді тощо [1]. 
Узгодження дій команди психолого-педагогічного супроводу щодо 
побудови освітньої траєкторії дитини з ООП в інклюзивному 
середовищі, упровадження технологій спільного викладання в 
інклюзивному класі, сприятиме залученню усіх учнів до того чи 
іншого виду роботи під час уроку, урізноманітненню форм і 
методів викладання навчального матеріалу, успішній реалізації 
індивідуального супроводу дитини, яка потребує додаткової 
освітньої підтримки. 

Технології подолання навчальних і поведінкових 
труднощів. До технологій подолання навчальних і поведінкових 
труднощів належать технології спеціальної педагогіки, які 
передбачають корекцію розвитку особистості, та технології 
нейропсихологічного підходу [3]. Добре зарекомендувала себе 
форма допоміжної альтернативної комунікації (PECS), яку, 
найчастіше, використовують для коригування комунікативних 
труднощів у дітей різного віку з розладами аутистичного спектру 
(РАС), що мають мовленнєво-комунікативні, когнітивні та моторні 
труднощі. Цінною і результативною є комплексна програма 
допомоги дітям з розладами аутистичного спектру ТЕАССН. 
Заняття за цією програмою передбачають розвиток  великої і 
дрібної моторики, сприйняття,  координації очей і рук, 
пізнавальної діяльності, мовлення, самообслуговування, 
соціальних навичок. До технологій подолання навчальних і 
поведінкових труднощів відносимо АВА-аналіз, яка базується на 
аналізі чинників і наслідків поведінки для  зменшення проявів 
небажаної та формування нових поведінкових моделей. За 
допомогою АВА-аналізу усі форми поведінки поділяють на таку, 
що заважає процесу навчання, таку, що негативно впливає на вже 
набуті навички, і таку, що шкодить дитині і її оточенню. 

Технології адаптації освітнього середовища. Ці технології 
передбачають пристосування до потреб дитини з ООП таких його 
складових, як фізичне середовище, матеріали навчання, ресурси, 
методи тощо. Щоб зробити освітнє середовище зрозумілим і 
керованим, слід адаптувати його за допомогою чіткого 
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структурування простору класної кімнати, скористатися 
розкладом з картинками, дошкою пріоритетів «спершу ‒ потім», 
різноманітними візуальними підказками для спільної діяльності з 
однокласниками. За умови планування простору (школи, класу, 
іншого приміщення) вчителям рекомендують враховувати його 
багатофункціональність і, відповідно, передбачати різні зони, а 
саме: навчальна (місце для проведення навчальних занять); 
ігрова (організація ігор і проведення занять з розвитку рухів); 
«жива природа» (організація спостережень за рослинами, 
тваринами); релаксаційна (місце відпочинку й усамітнення 
дитини) [2].  

Детально розглянувши усі аспекти досліджуваної 
проблеми, можемо зробити висновок про те, що система 
інклюзивної освіти – складний процес, який вимагає від 
суспільства терпіння, усвідомлення важливості та спільного 
інтересу. Результатом впровадження цієї системи є реалізація 
прав дітей на освіту, підвищення соціального рівня країни в 
цілому.  

Процес навчання дітей з ООП в інклюзивному середовищі 
закладу загальної середньої освіти буде успішним за умов 
упровадження технологій індивідуалізації освітнього процесу, 
спільного викладання в інклюзивному класі, подолання 
навчальних і поведінкових труднощів та технологій адаптації 
освітнього середовища. 

Учителі, котрі прагнуть створити ефективну систему 
навчання учнів з ООП, повинні володіти не лише фаховими 
методиками, а й новаторським досвідом, організовувати освітній 
процес, керуючись принципами індивідуалізації навчальної 
діяльності та активізації пізнавальної діяльності учнів, 
враховувати їх індивідуальні особливості розвитку, здійснювати 
моніторинг освітніх проблем та своєчасно вносити необхідні 
корективи, прагнути до самоосвіти, саморозвитку, усвідомлювати 
власні професійні можливості та професійну цінність.  
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Національна академія Національної гвардії України 
м. Харків, Харківська область, Україна 

Питання якісної підготовки майбутніх спеціалістів завжди 
було актуальним та значимим для педагогів різних епох. Наразі, 
вимоги суспільства до спеціалістів підвищились. Від фахівців 
очікують не тільки професійної майстерності, а й достатнього 
рівня володіння іноземними мовами, що стає запорукою розвитку 
певної сфери діяльності, сприяє налагодженню контактів, обміну 
досвідом з закордонними колегами, створенню міжнародних 
проєктів тощо. 

Особливого значення у такому контексті набуває майбутня 
професія перекладача. Підготовка перекладача передбачає не 
тільки високий рівень володіння іноземною мовою, а й 
сформованість навичок міжособистісного іншомовного 
спілкування. Перекладач повинен враховувати культурні 
особливості країни співрозмовника, вміти правильно оцінювати 
комунікативну ситуацію та швидко змінювати тактику 
комунікативної поведінки під час «мінливого» спілкування, 
використовувати весь арсенал комунікативних стратегії для 
вирішення професійних завдань та досягнення комунікативної 
мети. 

Одним із напрямків підготовки майбутніх перекладачів є 
оволодіння спеціальною термінологією галузі, в якій здійснюється 
переклад. Це завдання в процесі навчання може вирішуватися 
шляхом проєктування. Метод проєктів допомагає формувати та 
розвивати професійні навички та вміння, наближає майбутніх 
спеціалістів до «реальних професійних ситуацій», мотивує 
здобувачів освіти спілкуватися та активно себе появляти на 
заняттях. Дослідники зазначають, що метод проєктів допомагає 
викладачу налаштувати позитивну та дружню атмосферу під час 
виконання завдань, сприятливо впливає на індивідуальну та 
колективну залученість до роботи над проєктом.  Під час 
запровадження методу проєктів на заняттях з англійської мови чи 
перекладу, роль викладача полягає у створенні умов для вільного 
обміну думками, почуттями, враженнями, ідеями тощо. 

До проблем проєктної методики навчання зверталися такі 
вчені як Є. Полат, О. Пєхота, І. Зимня, Дж. Дьюї, В. Кілпатрик, 
Ф. Бетьом, І. Олійник та інші. Цими авторами запропоновано 
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комплекси вправ з навчання окремих видів мовленнєвої 
діяльності на основі проєктів, створено методичні моделі 
проєктного навчання англійської мови. Проте не було з’ясовано 
потенціал проєктної методики у виявленні особливостей 
перекладу спеціальної термінології. 

Метод проєктів – це дидактична категорія, що визначає 
систему прийомів і способів оволодіння певними практичними або 
теоретичними знаннями, тією або іншою діяльністю [1]. 

Вчені зазначають, що під час роботи над проєктом у 
здобувачів освіти підвищується мотивація, пізнавальна інтенція, 
процес навчання стає цікавішим, покращується пошук інформації, 
шляхів вирішення проблем, колективна робота, здобувачі освіти 
більш ініціативно беруть відповідальність за виконання своєї 
частини обов’язків та результат роботи групи тощо [2]. 

Результати дослідження були зроблені у межах проєктної 
методики викладання дисципліни «Практика перекладу з основної 
іноземної мови (англійської)». Завдання проєкту включало 
виявлення особливостей перекладу термінології комп’ютерного 
дискурсу та створення двомовного (англо-українського) словника 
термінів комп’ютерного дискурсу. Робота проводилася в 3 етапи. 

Перший етап був організаційно-підготовчий. На цьому етапі 
було визначено тему проєкту, проблеми та цілей дослідження, 
студенти отримали завдання зробити вибірку англомовних 
термінів певного обсягу. Учасники обрали методи і прийоми 
дослідження та розподілили обов’язки між учасниками. Також 
студенти отримали готові текстів, які містили англійську таксони 
комп’ютерної сфери вжитку, а також електронні посилання на 
сайти, де було розміщено тексти відвідної тематики. 

Другий етап проєктної роботи – пошуково-дослідницький. 
Цей виконавчий етап проєкту складався з двох завдань: виявити 
особливості перекладу лексики комп’ютерного дискурсу та 
скласти фрагмент двомовного словника комп’ютерної 
термінології. Обидва завдання виконувалися послідовно кількома 
групами по 2–3 особи, які потім об’єдналися для групової 
підготовки презентаційного етапу, на якому відбувалося 
викладення результатів проєктного дослідження та презентація 
словника. Підсумки цього етапу були представлені у вигляді 
фактів та висновків, що були зроблені в ході дослідження. 

Третім етапом є звітно-оформлювальний. На цьому етапі 
відбулася презентація двомовного словника термінів 
комп’ютерного дискурсу, складеного членами робочої групи під 
час виконавчого етапу, який включав близько 150 термінів, 
кожний у 2-х варіантах: англомовний, та україномовний. Обидві 
складові – і викладення результатів дослідження, і презентація 
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словника – відбувалися в формі відкритого захисту, де одна 
половина групи грала роль «адвокатів» проєкту, а друга – 
«опонентів». Група «опонентів» мала підготувати запитання, 
частина яких обов’язково мала бути «провокаційними» та ставити 
під сумнів результати дослідження. В свою чергу, такі умови 
слугували причиною звернення до захисної стратегії «адвокатів» 
проєкту, які мали знайти та правильно використати відповідні 
мовні засоби та комунікативні стратегії, що довести важливість та 
актуальність результатів дослідження.  

Такий захист включав в себе першу, усну частину 
оцінювального етапу, під час якої студенти обговорювали 
результати проєкту та другу, письмову частину, що включала 
написання звітів про роботу в проєкті.  

Під час виконавчого етапу здобувачі освіти помітили, що 
переклад таксонів комп’ютерного дискурсу має низку труднощів, 
зумовлених особливостями цієї терміносистеми. Студенти 
довели, що відповідники термінів комп’ютерного дискурсу різних 
мов не завжди вписуються в групу повних перекладацьких 
еквівалентів через сукупність ряду чинників, які нерозривно 
пов’язані із розвитком і функціонуванням комп’ютерного дискурсу.  

Варто підкреслити, що завдання такого роду допомагають 
продемонструвати на практиці важливість збереження 
еквівалентність оригіналу і перекладу, тобто, спільність розуміння 
інформації, що міститься в тексті, яка не тільки експліцитно 
виражена в тексті, але й імпліцитно віднесена до підтексту.  

Отже, представлені результати роботи дозволяють 
стверджувати, що проєктна методика, спрямована на 
дослідження особливостей перекладу лексики певної галузі, а 
також на самостійне укладання фрагментів тематичних галузевих 
словників, сприяє професійній підготовці майбутніх перекладачів.  

У перспективі планується розробка низки подібних проєктів, 
які будуть являти собою ланки поступового навчання за темою 
«Галузевий переклад» і сприятимуть якісній підготовці майбутніх 
спеціалістів. 
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СУЧАСНІ ПЛАТФОРМИ ТА ВЕБ-РЕСУРСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Чеботар О. М. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

В умовах реформування сучасної освіти та модернізації 
освітнього процесу всі його учасники повинні володіти 
комп’ютерними технологіями на достатньо високому рівні, тобто 
мати розвинену ІК (цифрову) компетентність. Сучасний вчитель 
повинен знатися на комп’ютерах та на сучасних інформаційно-
комунікаційних (цифрових) технологіях, оскільки педагог, якого не 
цікавлять інновації та нововведення, поступово втрачає 
конкурентоспроможність, авторитет серед колег та учнів. Так 
само й учні закладів загальної середньої освіти, починаючи з 
початкової ланки, мають володіти усім комплексом цифрових 
умінь, зокрема володіти навичками роботи в дистанційному 
середовищі, що на сьогодні стає необхідною умовою успішного 
навчання. 

Наразі навчальні заклади України мають широкий спектр 
вибору платформ дистанційного навчання. Платформа 
дистанційного навчання – це програмне забезпечення для 
підтримки дистанційного навчання, метою якого є створення та 
управління педагогічним змістом, індивідуалізоване навчання та 
телетьюторат. Воно включає засоби, необхідні для трьох 
основних користувачів – вчителя, учня, адміністратора. Тобто 
платформа дистанційного навчання – це центральний елемент, 
навколо якого збираються учасники дистанційної освіти. У цій 
системі, вчитель створює загальний курс навчання, 
використовуючи мультимедійні педагогічні ресурси, 
індивідуалізує його до потреб та здібностей кожного учня, та 
здійснює підтримку діяльності учнів [1]. 

Надійна e-learning платформа, як справедливо вказує В. 
Богомолов, повинна забезпечувати наступне [2]:  

− централізоване й автоматизоване управління 
навчальним процесом;  

− використання технологій самообслуговування і 
самоуправління;  

− швидкість та зручність формування й доставки 
інформації;  

− масштабованість (здатність системи до розширення і 
збільшення обсягів оброблюваної інформації);  
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− веб-орієнтованість та використання технологій веб-
стосунків, коли клієнтом виступає браузер, а сервером – веб-
сервер;  

− підтримку мобільності та відповідність усім наявним 
стандартам. 

В англомовній літературі можна зустріти різні назви систем 
управління навчанням: 

− LMS – Learning Management System (система управління 
навчанням); 

− CMS – Course Management System (система управління 
курсами); 

− LCMS – Learning Content Management System (система 
управління навчальним матеріалом); 

− MLE – Managed Learning Environment (оболонка для 
управління навчанням); 

− LSS – Learning Support System (система підтримки 
навчання); 

− LP – Learning Platform (освітня платформа); 

− VLE – Virtual Learning Environments (віртуальні 
середовища навчання) [3]. 

Найбільш поширеними є LMS і CMS. 
На сьогодні в світі розроблено значну кількість платформ 

для організації електронного (дистанційного) навчання, які 
поділяються на дві великі категорії: із закритим кодом (комерційні) 
та з відкритим кодом (поширюються безкоштовно). До 
найпопулярніших можна віднести: Moodle; Lotus Learning Space; 
Blackboard Learning System; REDCLASS; «Прометей»; 
«Віртуальний Університет»; ГЕКАДЕМ; e-University; Веб-клас ХПІ. 

Беззаперечним лідером серед платформ у нашій країні є 
Moodle, яка належить до класу LMS (Learning Management 
System) – систем управління навчанням. Moodle (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment (модульне об’єктно-
орієнтоване динамічне навчальне середовище) – це вільне 
програмне забезпечення з ліцензією GPL, що дає можливість 
безкоштовного використання системи, а також її безболісного 
зміни відповідно до потреб навчального закладу і інтеграції з 
іншими продуктами [4]. 

Moodle дає можливість проєктувати, створювати і надалі 
керувати ресурсами інформаційно-освітнього середовища. 
Система має зручний інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. 

Учитель може на свій розсуд використовувати тематичну 
або календарну структуризацію курсу. При тематичній 
структуризації курс поділяється на секції за модулями та темами. 
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При календарній структуризації кожен тиждень вивчення курсу 
видається окремою секцією, така структуризація зручна при 
дистанційній організації навчання і дозволяє учням планувати 
свою навчальну роботу. Електронний курс навчальної дисципліни 
складається із різних елементів: лекцій, завдань, форуму, 
глосарію, wiki, чату та ін. Для кожного електронного курсу існує 
зручна сторінка перегляду останніх змін в курсі. 

Орієнтована на дистанційну освіту, система управління 
навчанням Moodle володіє великим набором засобів комунікації. 
Це не лише електронна пошта та обмін вкладеними файлами з 
учителем, але і форум (загальний новини на головній сторінці 
програми, а також різні приватні форуми), чат, обмін особистими 
повідомленнями, ведення блогів. 

Moodle має не лише багатофункціональний тестовий 
модуль, а й надає можливість оцінювання роботи в таких 
елементах курсу як завдання, форум, wiki, глосарій тощо, причому 
оцінювання може відбуватися і за довільними, створеними 
викладачем, шкалами. Існує можливість оцінювання статей wiki, 
глосарію, відповідей на форумі іншими учасниками курсу. Всі 
оцінки можуть бути переглянуті на сторінці оцінок курсу, яка має 
безліч налаштувань по виду відображення і групування оцінок. 

Оскільки основною формою контролю знань в 
дистанційному навчанні є тестування, в LMS Moodle є великий 
інструментарій для створення тестів і проведення навчального і 
контрольного тестування. Підтримується кілька типів питань в 
тестових завданнях (множинний вибір, на відповідність, вірно / 
невірно, короткі відповіді, есе та ін.). Moodle надає багато функцій, 
що полегшують статистичну обробку тестів. Можна задати шкалу 
оцінки при коригуванні викладачем тестових завдань після 
проходження тесту учнями, існує механізм напівавтоматичного 
перерахунку результатів. В системі містяться розвинені засоби 
статистичного аналізу результатів тестування. 

Система управління навчанням Moodle може бути 
використана не лише для організації дистанційного навчання як 
єдиної форми здобуття освіти, але й в умовах змішаного 
навчання, що особливо важливо для сучасних умов навчання в 
ЗЗСО. 

Окрім платформ дистанційне навчання може бути 
реалізоване шляхом використання деяких веб-ресурсів. Серед 
найпопулярніших слід виділити: 

1. Google Клас (https://classroom.google. com) 
безкоштовний веб-сервіс, розроблений Google для шкіл, 
популярність якого надзвичайно зросла в останній час через 
навчання на відстані під час пандемії COVID-19. Основна мета 
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Google Клас – спростити процес обміну файлами між вчителями 
та учнями. Сервіс поєднує функції Google Диск (створення, 
розповсюдження та зберігання матеріалів), набір сервісів Google 
(створення документів, презентацій, таблиць тощо), Gmail 
(комунікація) та Календар Google (планування). При створенні 
курсу на диску автора автоматично створюється однойменна 
папка з матеріалами даного курсу. Веб-сервіс Google Клас 
доступний у мобільному додатку, що дозволяє користувачам 
працювати з дистанційними курсами у автономному режимі за 
допомогою пристроїв iOS та Android. Для вчителів доступна 
функція оцінювання та повернення роботи з коментарем. 

2. Zoom (zoom.us) – сервіс для проведення 
відеоконференцій та онлайн-зустрічей. Безкоштовна версія 
програми дозволяє проводити відео конференцію тривалістю 40 
хвилин(на період карантину обмеження було знято). В Zoom є 
можливість проводити як індивідуальні, так і групові заняття. 
Додаток можна встановити на комп’ютер, планшет чи смартфон, 
у ньому працює вбудована інтерактивна дошка, існує можливість 
легко й швидко перемикатися з демонстрації екрана на 
інтерактивну дошку. 

3. LearningApps.org (LearningApps.org) – онлайн-сервіс, 
який дозволяє створювати інтерактивні вправи різних типів, які 
можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою або як 
індивідуальні вправи для учнів/студентів. Конструктор 
LearningApps призначений для розробки та зберігання 
дидактичних мультимедійних інтерактивних завдань із різних 
дисциплін, за допомогою яких учні можуть перевірити та закріпити 
свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх 
пізнавального інтересу, мотивації до навчання. Сервіс 
використовується переважно в роботі зі школярами. 

4. ClassDojo (https://www.classdojo.com/uk-ua/signup/) – 
сервіс для оцінювання роботи класу в режимі реального часу із 
системою заохочення з різними ролями та рівнями доступу. У 
Class Dojo реєструється вчитель й реєструє учнів свого класу. 
Персональний код для доступу до власного профілю висилається 
учням; батьки також отримують доступ до профілю дитини. Є 
можливість спілкування учнів на сторінці класу: після того як 
учитель створив пост, школярі можуть його коментувати. 

5. Classtime (https://www.classtime.com/uk/) – це онлайн-
сервіс для встановлення миттєвого зв’язку з учнями та 
проведення опитувань під час уроку та виконання домашніх 
завдань. Сервіс доступний українською та російською мовами. 
При створенні запитань є можливість встановлення графіку та 
формул до запитань та відповідей, що зручно для точних наук. В 
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сервісі доступні як традиційні типи питань (одна чи кілька 
правильних відповідей, правда/неправда), так і відкриті 
запитання. 

Для успішної роботи в дистанційному середовищі вчителі й 
учні мають оволодіти відповідними уміннями й навичками. 
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ВИДИ МЕДІАПРОДУКТІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Чернікова Ю. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Життя сучасного суспільства неможливо уявити без медіа. 

Засоби масової інформації стали невід’ємною складовою всіх 
сфер людської діяльності. Вони відіграють важливу роль у 
цифровій інформаційній комунікації між людьми, в освіті і 
вихованні молоді, а також неабияк впливають на формування 
свідомості і ціннісних орієнтирів особистості. Зауважимо, що цей 
вплив має не завжди позитивні, а почасту й негативні наслідки, 
що актуалізує нагальну потребу формування в учнів початкової 
школи критичного ставлення до медіапродукції, умінь оцінювати 
медіапродукти й працювати з ними.  

Нормативні документи Нової української школи також 
спрямовують увагу освітян на розв’язання цієї актуальної 
проблеми. Одним із завдань мовно-літературної освітньої галузі в 
Державному стандарті початкової освіти [1] визначено 
«формування в молодших школярів уміння сприймати, 
аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в 
медіатекстах та використовувати її для збагачення свого 
досвіду». У типовій освітній програмі О. Савченко [4] впроваджено 

http://ifets.ieee.org/russian/depository/v10_i3/html/9_bogomolov.htm
http://www.eife-l.org/publications/standards/elearning-standard/scormoverview/english_release
http://www.eife-l.org/publications/standards/elearning-standard/scormoverview/english_release
http://www.moodle.org/
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змістову лінію «Досліджуємо медіа» для мовно-літературної 
галузі, згідно з якою учні початкових класів мають навчатися 
сприймати прості медіатексти, виявляти в них очевидні ідеї та 
приховану інформацію, висловлювати власне ставлення до 
медіаповідомлень і створювати прості медіапродукти. 

Реалізація визначених у документах Нової української 
школи завдань важливо виокремити медіапродукти, з якими 
працюватимуть молодші школярі, види роботи з ними і 
можливості їх використання на уроках української мови. 

У типовій освітній програмі мовно-літературної галузі 
зазначено види медіапродуктів, з якими рекомендовано 
працювати під час навчання молодших школярів української 
мови. Цей перелік включає візуальні медіа (малюнок, фотографія, 
комікс, колаж, книжка, журнал, газета), аудіальні медіа 
(звукозаписи, радіо), аудіовізуальні медіа (телевізійні програми, 
мультфільми, фільми), інтернет (комп’ютерні ігри, інтернет-
ресурси для дітей), реклама в друкованих виданнях, на радіо та 
телебаченні [4]. 

Сприймання й аналіз медіапродуктів на уроках української 
мови в початковій школі має обов’язково супроводжуватися 
бесідою з учнями. Узагальнивши напрями роботи з медіа, 
науковці пропонують орієнтовний перелік запитань для  роботи з 
медіаповідомленнями:  

Хто є автором повідомлення?  
Яким чином медіа привертає увагу? Кому адресоване це 

медіаповідомлення? 
Чи всі однаково сприймають цей медіапродукт?  
Чт матиме ця медіаінформація вплив на моє життя, на мої 

погляди?  
З якою метою було створено цей медіапродукт? Чи може 

він завдати певної шкоди?  
Які емоції викликає ця медіаінформація?  
Що ми можемо зробити у відповідь на це 

медіаповідомлення?  
Чи є джерело інформації надійним? Чи можна довіряти 

подібній медіаінформації? [2]. 
На уроках української мови вчитель має організувати 

комплексну роботу над медіапродуктами, а різнобічно їх 
аналізувати за допомогою запитань, які забезпечать формування 
комплексного уявлення про медіаінформацію і розвиватимуть 
уміння критичного сприймати та інтерпретувати її. 

У системі роботи з медіапродуктами на уроках української 
мови в початковій школі важливу роль відіграє врахування вікових 
психологічних особливостей молодших школярів, які 
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визначатимуть напрями роботи над формуванням умінь 
створювати власні медіаповідомлення [3]. Цей процес має бути 
поетапним – від мотивації до створення медіапродуктів, через 
накопичення теоретичних знань і набуття практичних умінь і 
навичок, до творчого досвіду в розробленні власних 
мепдіапродуктів.  

Погоджуємось із С. Дубовик і А. Готмар [2], що різновиди 
медіапродуктів, з якими взаємодіють учні початкових класів, 
можуть бути критерієм для класифікації вправ, які будуть 
застосовуватися для роботи з ними на уроках української мови. 
Отже, за видом медіапродукту науковці виокремлюють такі типи 
вправ: 

– на опрацювання аудіальних медіапродуктів (пісні, 
аудіоповідомлення, аудіозаписи); 

– на опрацювання візуальних медіапродуктів (світлини, 
фотоколажі, комікси, афіші, оголошення, реклами); 

– на опрацювання аудіовізуальних медіапродуктів (відео, 
кліпи, мультфільми) [2]. 

Залежно від виду роботи з медіапродуктами вправи, на 
нашу думку, можуть поділятися на: відбір медіапродукту, його 
аналіз, інтерпретацію, критичну оцінку, створення медіапродукту, 
поширення інформації [3]. 

Отже, робота з медіапродуктами на уроках української мови 
в початковій школі позитивно впливає на збагачення 
словникового запасу учнів, розвиває навички продукування 
текстів, навчає правильного і доцільного використання мовних 
засобів відповідно до умов і завдань створення медіапродукту, 
сприяє формуванню в молодших школярів медіаграмотності, і 
безпосередньо забезпечує розвиток комунікативної 
компетентності учнів початкової школи. Досягти результатів у 
роботі з медіапродуктами на уроках української мови можна за 
умов цілеспрямованої і систематичної діяльності, з чітко 
визначеними етапами, урахуванням вікових психологічних 
особливостей учнів і застосуванням відповідних методів і 
прийомів навчання. 
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БЕЗПЕКА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЦИФРОВОМУ СВІТІ 
Черчел Г. С. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Гринько В. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) 

суттєво вплинула на організацію освітнього процесу та 
загострила проблеми, які виникли у 21 столітті, пов’язані зі 
стрімкою цифровізацією щоденного життя. Сучасні діти зіткнулись 
з безпеками, яких ще кілька десятиріч навіть не існувало, тому 
питання безпечної поведінки у просторі інтернет стало більш 
актуальним та потребує негайного вирішення. 

Дослідження, проведені Ю. Гріненком, свідчать, що в 
переважної більшості школярів простежується початкова стадія 
комп’ютерної залежності, Інтернет-залежності та ігроманії. 
Необґрунтоване та безвідповідальне використання інтернет-
ресурсів негативно позначається на психосоматичному здоров’ї 
сучасних школярів. Характерними ознаками цього впливу є стан 
загального дискомфорту, швидка втомлюваність і зниження 
працездатності, скарги на порушення фізіологічних функцій. Під 
час використання комп’ютерних технологій найбільшого ризику 
зазнають органи зору, нервова, серцево-судинна і опорно-рухова 
система, а також нервово-психічна діяльність із можливим 
формуванням хронічного стресу і розвитком невротичних 
порушень [3].  

О. Таран досліджує основні причини її порушення 
інформаційної безпеки та фактори ризику у сучасному 
постіндустріальному суспільстві та наголошує, що усвідомлення 
школярами сутності та змісту понять Інтернет безпеки, загроз в 
мережі Інтернет, ризиків роботи з Інтернет ресурсами і 
вразливості до таких загроз є базою для формування основ 
безпечної поведінки в Інтернеті. Формування основ такої 
поведінки ґрунтується з одного боку – на формуванні зовнішніх 
умов безпеки учня – створенні безпечного Інтернет середовища, 
з іншого – внутрішніх умов безпеки – набутті учнями знань щодо 
розпізнавання, попередження, уникнення і подолання загроз в 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalniprogrami-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalniprogrami-dlya-pochatkovoyi-shkoli
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Інтернеті та формування у школярів відповідних умінь і  
навичок [6]. 

В. Дубровський, Я. Новікова актуалізують проблему впливу 
засобів масової інформації, зокрема інтернету, на соціальне 
виховання дитини, та зазначають, що медіа стали невід’ємною 
частиною життя молодшого школяра та вже не тільки дозволяють 
отримувати інформацію, а й формують світогляд, смаки, погляди 
та переконання [4]. 

Т. Веретенко, О. Лазаренко досліджують проблеми 
перебування учнів початкової школи в Інтернеті, перевіряють 
вплив інтернет-спілкування на поведінку учнів та наголошують на 
можливості використання інтернет-ресурсів у навчальному 
процесі закладів загальної середньої освіти, підвищення його 
якості завдяки максимальній структурованості, цікавій формі 
викладення матеріалу, можливості здійснення відкриттів, 
творчості та спілкування [2]. 

М. Снітко обґрунтовує соціально-педагогічні умови 
формування у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі у 
загальноосвітніх навчальних закладах та зазначає, що безпечна 
поведінка підлітків в Інтернет-мережі – це засіб самореалізації та 
сукупність дій підлітків в Інтернет-мережі, що характеризуються 
знаннями підлітків про ризики та правила поведінки в Інтернет-
мережі, вміннями оптимально реагувати у ризикованих ситуаціях, 
контролювати емоції, відповідально ставитися до власної 
діяльності в Інтернет-мережі [5]. 

На думку В. Андрієвської до поведінкових умінь у 
цифровому світі належать такі вміння школярів: дотримуватись 
правил безпеки в мережі; безпечно використовувати мобільні 
пристрої; створювати власний образ у мережі й власну репутацію, 
розуміючи суть і значущість цифрового сліду; коректно 
використовувати інформацію [1]. 

О. Черних виокремлює поняття «компетенція безпечної 
поведінки в Інтернеті», яке визначається як втілена в практичну 
діяльність сукупність знань, умінь і цінностей, що під час 
користування Інтернетом сприяють задоволенню потреб 
особистості й водночас запобігають можливості завдання збитків, 
заподіяних фізичному, психічному, соціальному благополуччю та 
(або) майну самої людини та інших людей. Серед ключових 
авторка виокремлює такі компетенції: «Розуміння поняття права 
людини онлайн»; «Електронна участь»; «Збереження здоров’я під 
час роботи з цифровими пристроями»; «Звернення по допомогу 
та захист» [7]. 

З огляду на викладене цілком погодимося з вченим із 
приводу того, що здорове, комфортне існування у цифровому 
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просторі залежить від рівня сформованості умінь користування 
сучасними технологіями та розумінням ризиків та небезпек 
сьогодення. Отже, формування безпечної поведінки молодших 
школярів у цифровому просторі відбувається в результаті 
систематичної та цілеспрямованої  просвітницької та практичної 
діяльності родини та школи. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 

Чугай С. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
У педагогічній науці вищої школи накопичено великий 

дослідницький матеріал з різних аспектів удосконалення процесу 
підготовки педагогів-музикантів загалом, що дозволяє нині 
порушувати питання уточнення побудови педагогічного 
забезпечення процесу підготовки до професійної діяльності. 
Найважливіше завдання, що стоїть перед педагогами вищої 
школи, – знайти ефективні умови для підготовки майбутнього 
фахівця до практичної діяльності. Вища музично-педагогічна 
освіта вже зараз несе загальнозрозуміле навантаження щодо 
формування адекватних та актуальних у найближчому 
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майбутньому образів професії педагога-музиканта, вносить 
серйозні корективи в уявлення студентів про тенденції розвитку 
світової музично-культурної спільноти та зміну професійних 
орієнтирів, визначає ключові компоненти у змісті професії 
педагога-музиканта, орієнтує студентів на розвиток інтегративних 
умінь та навичок, поліфункціональність їхньої професійної 
діяльності. 

З професією людини пов’язується компетентність, з досить 
широким колом явищ, що включає знання, вміння, навички, 
певний рівень розвитку різних здібностей, що в сукупності 
забезпечують індивіду рішення конкретної задачі або надають 
допомогу в здійсненні будь-якої діяльності. При цьому в науковій 
літературі до поняття компетентності включається, крім загальної 
сукупності знань, ще й знання можливих наслідків конкретного 
способу діяльності, рівень уміння та досвід практичного 
використання цих знань. При такому розумінні компетентності 
знання людини виступають когнітивним потенціалом, який вона 
має і може їм розпорядитися при виконанні будь-яких функцій. 

Компетентність не зводиться лише до кількості знань, 
оскільки не передбачає наявність в людини ерудиції чи видатних 
здібностей, але передбачає наявність у неї соціально корисного 
досвіду та вміння застосовувати на практиці наявні знання. Таке 
розуміння компетентності висуває на перше місце не 
інформативність суб’єкта, а практичну сферу людини, її вміння 
вирішувати проблеми, що виникають у різних сферах діяльності. 
Звідси випливає, що необхідним елементом професійної 
компетентності є не тільки когнітивна та практична складові, а й 
ціннісна, яка включає систему цінностей і соціальних установок 
особистості і виступає як мотиваційний фактор її діяльності. Саме 
ці три елементи виступають як детермінант компетентної 
поведінки для використання необхідних знань та перетворення їх 
у відповідні дії. 

Із запровадженням стандартів нового покоління проблема 
формування професійної компетентності майбутнього педагога-
музиканта, який володіє знаннями та здатністю вирішувати 
проблеми у практичній діяльності, стала особливо актуальною та 
зумовила пошук практико-орієнтованої методології, заснованої на 
компетентнісному підході. 

Як ефективну методологію формування професійної 
компетентності педагога-музиканта покладено діяльнісно-
компетентнісний підхід: діяльнісний підхід спрямований до 
організації технологій практико-орієнтованої освіти, а 
компетентнісний підхід орієнтований на досягнення певних 
результатів, оволодіння якими неможливе без набуття досвіду 
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діяльності. Разом обидва поєднують у собі принципи знаної 
парадигми і практико-орієнтованих технологій, покликаних 
зберегти фундаментальність вищої освіти. 

Умовно дисципліни спеціальної музичної спрямованості 
можна розділити на цикли: музично-теоретичний та музично-
історичні дисципліни, що примикають до нього; музично-
виконавчий (диригування хором, музичний інструмент, сольний 
спів); музично-педагогічний цикл (теорія музичної освіти, 
методика музичної освіти, музично-педагогічні практикуми) і 
музична психологія та психологія музичної освіти, що примикають 
до нього. Показником досягнутого сукупного результату є 
педагогічна практика та державна атестація випускників. 

Кожен цикл має свої особливості викладання, зумовлені 
специфікою предмета та завданнями, які стоять перед 
студентами у освоєнні конкретних дисциплін. Цикл музично-
педагогічних дисциплін спирається на попередню загально 
педагогічну, музично-виконавчу та музично-теоретичну підготовку 
як базових компонентів, без яких неможлива підготовка музиканта 
та його подальша професійна діяльність. 

Теорія музичної освіти покликана сформувати у студентів 
первинні наукові уявлення про структуру та зміст музично-
педагогічної діяльності вчителя, основні дидактичні положення, 
на яких будується музично-педагогічний процес і спрямована на 
формування мотивації у студентів до набуття майбутньої 
професії, виховання професійно значущих особистісних якостей, 
що реалізуються у різноманітних видах багатогранної 
професійної діяльності педагога-музиканта. 

Методика музичної освіти та музично-педагогічні 
практикуми є практико-орієнтованими дисциплінами, у процесі 
освоєння яких студенти закріплюють теоретичні уявлення про 
свою майбутню професію, ґрунтовно знайомляться з основними 
концепціями шкільних програм та навчально-методичними 
комплексами.  

Включення студента-музиканта в педагогічну практику 
визначається метою-становлення професійної компетентності 
майбутнього вчителя музики у вигляді розвитку його базових 
здібностей, знань і умінь у процесі набуття власного досвіду 
вирішення професійних завдань у реальних умовах педагогічної 
практики. Для студентів педагогічна практика продовжує 
залишатися складним та важким етапом на шляху до професії. 

Організоване професійно-освітнє середовище стимулює 
зв’язок вузівської підготовки з педагогічною практикою в школі та 
сприяє цілеспрямованому розвитку професійної компетентності 
майбутнього педагога-музиканта. 
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Поряд із загальнокультурною та психолого-педагогічною 
підготовкою студент повинен уміти виконувати вокальні твори як 
соліст, грати на музичному інструменті, вміти диригувати, 
здійснювати вокально-хорову роботу та багато іншого. 

Професійна діяльність майбутніх педагогів-музикантів 
пов’язана не лише з процесом відтворення, але й з процесом 
інтерпретації музичного тексту, отже, виконавсько-
інтерпретаторська творчість майбутніх педагогів-музикантів може 
розглядатися як провідний механізм формування їхньої музично-
виконавчої компетентності. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити такі висновки. 
Виконання та інтерпретація музичних творів майбутнім 
педагогом-музикантом є результатом формування музично-
виконавчих знань та умінь, ступенем розвитку особистісно-
професійних якостей, адекватно реалізованих у музично-
практичній діяльності, що відображає зміст музично-виконавчої 
компетентності. 

 
 
 

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДНА З ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Шевельов В. В. 
Слов’янський енергобудівний фаховий коледж 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Проблема (гр. problema — задача, утруднення) – складне 

теоретичне або практичне завдання, що потребує вивчення, 
дослідження й вирішення. Проблемне навчання – це така 
організація процесу навчання, сутність якої полягає в утворенні в 
навчальному процесі проблемних ситуацій, вирізненні та 
вирішенні студентами проблем [1]. 

Уміння розв’язувати проблеми належить до восьми 
основних здібностей людини і професіонала. До них відносять 
п’ять базових умінь: впізнавати проблему, збирати інформацію, 
творчо мислити, системно аналізувати та приймати рішення.   

У майбутньому сучасним здобувачам освіти  потрібні 
будуть вміння мислити аналітично та критично  щодо рішення 
різноманітних проблемних ситуацій, як в своєї професійній 
діяльності, так і в повсякденному житті.  

Зрозуміло, що виклад знань лише шляхом традиційного 
«шаблонного» інформування – це шлях, який робить сам процес 
навчання одноманітним і не цікавим для здобувачів освіти. 

На думку М. Махмутова проблемне навчання включає 
декілька етапів: усвідомлення проблемної ситуації, 
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формулювання проблеми на основі аналізу ситуацій, вирішення 
проблеми, яке передбачає висування, зміну та перевірку гіпотез, 
перевірку рішення [3].  

Залежно від ролі в навчальному процесі проблеми 
поділяють на: 

− основні, які активізують пізнавальну діяльність студентів 
щодо всього пройденого на парі матеріалу; їх викладач ставить 
на початку пари; 

− допоміжні, які викладач формулює, коли основна 
проблема непосильна для самостійного розв’язання; це дає змогу 
поетапно долати проблему. 

Щодо способів розв’язання виокремлюють такі проблеми: 

− фронтальні, які ставлять перед групою і розв’язують 
зусиллями всіх студентів; 

− групові, що долає окрема група студентів; 

− індивідуальні, які порушує студент або викладач, але 
розв’язує студент самостійно. 

У своїй педагогічній діяльності я намагаюся постійно 
стимулювати творчу активність студентської молоді. Ось деякі 
найважливіші, на мою думку, методи і прийоми стимулювання 
творчої активності студентів, які мною застосовуються під час 
проведення навчальних занять з історії : 

− стимулювання зацікавленості, творчого інтересу 
(вводяться цікаві приклади, досліди, парадоксальні факти, казкові 
чи фантастичні передбачення. Ще В. Сухомлинський зауважував, 
що мислення починається зі здивування); 

− цікаві аналогії (стимулюють інтерес до самостійного 
навчання, творчого пошуку); 

− створення ситуації емоційного переживання (створення 
ефекту здивування, захоплення, недовіри; обов’язкова умова – 
переконливість прикладів); 

− розвивальні ігри (спрямовані на психологічне 
розкріпачення «правопівкульних» процесів несвідомої обробки 
інформації, розвиток інтуїції, стимулювання натхнення) ; 

− метод відкриття (використання складних ситуацій, які 
виникають у студентів в коледжі чи вдома для застосування 
набутих навичок у вирішенні проблем); 

− створення ситуації з можливістю вибору (це створення 
таких умов коли самі студенти перевіряють свій власний вибір, а 
викладач переймає роль помічника). 

Разом з тим освітньому процесу, який ґрунтується на 
принципі проблемності, притаманне використання методів логіки, 
зокрема, індуктивного та дедуктивного. Методи, властиві логіці, 
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займають провідне місце у проблемному навчанні в сучасних 
коледжах та вишах України. Однак, використання методів тісно 
пов’язане з формами організації освітньої діяльності.  

Форма організації навчання – це зовнішній вияв узгодженої 
діяльності педагога та студентів, що здійснюється в певному 
порядку і режимі, крім того, це також чітко організована, змістовно 
насичена і методично оснащена система пізнавального та 
виховного спілкування, взаємодії, відносин викладача та  
студента [2, c. 357]. 

Щоб система методів та форм проблемного навчання була 
ефективною, необхідно враховували те, що: 

− кожен метод має свої власні можливості у розв’язанні 
проблемної ситуації, однак він повинен ефективно взаємодіяти з 
іншими методами та формами освітньої діяльності; 

− між різними методами існує органічний взаємозв’язок і 
взаємопроникнення, що свідчить про необхідність оцінки 
можливостей кожного методу, знання його переваг і недоліків та 
вибору їх оптимального поєднання; 

− вибір методів організації освітньої діяльності не є 
довільним актом і передбачає підпорядкованість ряду 
закономірностей, певному колу принципів, конкретним 
завданням, змісту навчального матеріалу, рівню підготовки 
курсантів, технічним можливостям закладу та ін.; 

− вибір форм навчання залежить від обраного методу 
навчання, а їх поєднання – від виду та етапу навчального заняття 
(актуалізація знань, застосування умінь та навичок, опанування 
нових знань, формування нових умінь). 

Також слід зауважити, що вибір методів та форм організації 
навчання знаходиться у безпосередній залежності від 
психологічно-педагогічних можливостей викладача. 

Отже, проблемне навчання сприяє розвитку розумових сил 
студентської молоді, їх активності, самостійності, творчого 
мислення. Воно забезпечує міцне засвоєння знань, робить 
навчальну діяльність захоплюючою, оскільки вчить долати 
труднощі.  

Проблемне навчання змінює мотивацію пізнавальної 
діяльності : провідними стають мотиви пізнавально-спонукальні 
(інтелектуальні). Проблема викликає внутрішню зацікавленість 
студента, що стає чинником активізації навчального процесу та 
ефективності навчання. Пізнавальна мотивація спонукає 
розвивати свої нахили і здібності, зумовлює перебудову 
сприйняття, пам’яті, мислення, переорієнтацію інтересів тощо.   
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ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 
ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ ЯК ОДИН ІЗ 

НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Шевченко О. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Практика сучасних інтеграційних процесів в Україні в період 

входження її в систему міжнародних економічних, політичних і 
культурних зв’язків об’єктивно визначає якісно новий зміст і мету 
освіти, що забезпечать підготовку конкурентоспроможних 
фахівців світового рівня.  

Слід зазначити, що протягом останніх років посилилась 
увага науковців до феномена комунікативної компетентності як 
ключового компонента соціалізації особистості, одного з 
важливих показників готовності майбутнього фахівця до 
полікультурної комунікації. Комунікативна компетентність 
розглядається як складова професійної. Остання визначається як 
здатність особи до виконання певного виду діяльності, що 
виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші 
особисті якості [3]. 

Поняття «професійна компетентність» є базовим, 
системоутворювальним та досить складним поняттям. Так, у 
працях В. Краєвського, Н. Леонтьєвої, І. Лернер, О. Олексюка, 
М. Станкіна, Н. Трофімової професійна компетентність 
розглядається як система знань, умінь та особистісних якостей, 
що відповідають змісту професійної діяльності; визначають 
професійну компетентність також як готовність до здійснення 
навчально-виховної діяльності відповідно до конкретних вимог і 
завдань суспільства. 

Як відомо, педагогічна діяльність передбачає досконале 
володіння термінологічним словником, наявність умінь, що 
забезпечують вирішення задач, які складають сутність 
професійної педагогічної діяльності. Під час професійної 
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підготовки вчителів слід розуміти, що для досягнення основних 
цілей навчання є успішне вирішення різноманітних навчально-
методичних і виховних завдань через знання вчителем специфіки 
педагогічного спілкування, володіння професійним мовленням, 
нормами мовленнєвої поведінки, що забезпечують 
результативність і ефективність діяльності педагога [1]. 

Аналіз літератури довів, що формування фахового 
лінгводидактичного словника майбутніх учителів початкової 
школи має бути поетапним. Методика поетапної роботи, 
спрямована на професійне засвоєння студентами 
лінгводидактичної термінології: I етап – формування фахового 
словника; II етап – систематична робота з лінгводидактичною 
термінологією на заняттях із методики навчання української мови; 
III етап – уточнення, збагачення, систематизація й активізація 
лінгводидактичної термінолексики на заняттях із методики 
навчання української мови.  

Процес формування лінгводидактичного словника 
студентів має здійснюватися на засадах реалізації 
внутрішньопредметних зв’язків курсу методики навчання 
української мови в початкових класах з іншими суміжними 
дисциплінами.  

На основі аналізу сучасних тенденцій розвитку педагогічної 
освіти, психолого-педагогічної літератури з’ясовано, що 
професійно-термінологічна компетентність як складова 
професійної компетентності відображає готовність і здатність 
фахівця демонструвати належні особистісні якості в ситуаціях 
професійного спілкування, мобілізуючи для цього знання фахової 
термінології, вміння та навички точного, лінгвістично правильного 
вживання термінів в усному й писемному професійному мовленні 
відповідно до нормативних вимог [3].  

Перспективними напрямами подальших наукових розвідок 
є адаптація моделі реалізації педагогічних умов відповідно до 
напрямів підготовки майбутніх учителів початкової школи, 
розробка додаткового інструментарію для обдарованих студентів 
і студентів із заниженими академічними здібностями, розв’язання 
педагогічної проблеми підготовки фахівців (у тому числі 
формування їх професійно-термінологічної компетентності), 
вивчення можливостей стимуляції пізнавальної діяльності 
студентів. 
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