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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ВИХОВАНЦІВ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В 

УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 
Базилевська О. В. 

КПНЗ «ЦДЮТ «Гармонія» КМР 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 

Реалії сьогодення, вимагають від працівників освіти 
корегувати свою роботу на покращення психологічного та 
емоційного стану здобувачів освіти, адже гостра респіраторна 
хвороба COVID – 2019 та війна в Державі – нанесли свій 
негативний вплив на кожного з нас. Тому перед усім, повинна бути 
безпека дітей; їх емоційний добробут. У ці складні часи, як ніколи 
постає актуальним питання у дистанційній формі навчання, яке 
педагоги повинні організувати так, щоб діти відчували педагогічну 
підтримку, проводили дозвілля з користю та не втрачали 
спілкувалися зі своїми однолітками. 

Педагогічна проблема, над якою працюю «Психолого-
педагогічна адаптація вихованців дошкільного віку в закладах 
позашкільної освіти до навчання в умовах сьогодення», 
зумовлена вищесказаним та передбачає такі задачі: 

− створення сприятливого психо-емоційного клімату під 
час проведення занять; 

− сприяння розвитку самоефективності вихованців під час 
виготовлення виробів декоративно-вжиткової творчості; 

− розвиток навичок емоційної саморегуляції. 
Щоб створити сприятливий психо-емоційний клімат під час 

проведення занять потрібно пам’ятати про те, що кожен здобувач 
освіти, не залежно від здібностей і вмінь – є унікальною та 
індивідуальною особистістю та знати психологію дошкільника. 
Адже у дошкільному віці у дітей бурхливо розвивається емоційна 
сфера, яка має величезний вплив на її подальший особистісний 
розвиток, на оволодіння нею різноманітними видами діяльності.  

Сьогодні майже на всій території України, організовано 
дистанційне навчання, з метою збереження життя і здоров’я 
здобувачів освіти в умовах воєнного стану, не виключенням є і 
заклади позашкільної освіти. Щоб не перевантажити нервову 
систему дошкільника, яка ще розвивається, рекомендую 
організовувати навчання в режимі онлайн не більше 10 хвилин, а 
також використовувати відеозаняття, які діти з батьками можуть 
переглянути у будь-який зручний час.  

Провідним видом діяльності дошкільника є гра, яка 
забезпечує можливість оволодіння суспільним досвідом, а також 
сприяє когнітивному, особистісному та моральному розвитку 
дитини. Тому при підготовці відеозанять, рекомендую 
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використовувати сюжетну гру, де керівник гуртка виступає 
казковим героєм чи оживляє та озвучує персонажі, які разом з 
дітьми виготовили під час заняття декоративно-вжиткової 
творчості. Такий вид діяльності задовольнить вроджену 
пізнавальну потребу дошкільника, допоможе відчути себе 
частиною пригоди, а заняття декоративно-прикладної творчості – 
зніме емоційну напругу. 

При підготовці відеозаняття, зарання потрібно продумати 
сюжет та задачі, передбачені навчальною програмою. Сучасні 
технології, такі як онлайн-редактори, допоможуть звичайне 
заняття перетворити в цікаву дитячу передачу чи навіть 
мультфільм. У своїй роботі використовую відеоредактор VN, який 
є безкоштовний та зручний у використані. У своєму відеозанятті 
використовую наочність, поетапне відео виготовлення робіт 
декоративно-вжиткової творчості, фото та інше, яке між собою 
поєднується та перетворюється у яскравий сюжет. Така функція, 
як запис звуку, допомагає озвучувати іграшки та роботи з 
пластиліну, це дітей надихає на виконання завдання, щоб потім 
самим погратися зі своїм виробом. Про те не варто забувати, що 
дистанційне навчання не замінить живого спілкування з 
однолітками, яке так потрібне дітям дошкільного віку. Адже в цей 
період формуються міжособистісні відносини та соціалізація 
дитини. Рекомендую чередувати відеозаняття та заняття на 
Платформі Google Meet, щоб у дітей була змога поспілкуватися з 
однолітками та керівником гуртка. При проведенні заняття в 
режимі онлайн, варто дітей налаштувати на позитивний 
емоційний стан, в цьому допоможе поіменне привітання дітей, 
пальчикова гра чи руханка, а також спільне обговорення роботи, 
яку пропонується зробити. Варто пам’ятати, що з дітьми 
дошкільного віку потрібно розмовляти спокійним, м’яким голосом 
та використовувати похвалу за будь які старання, навіть якщо 
результат не задовільним керівника гуртка. 

В умовах дистанційного навчання, виникає така педагогічна 
проблема, як становлення та розвиток самоефективної 
особистості, здатної власними силами, без сторонньої допомоги 
досягати поставлених цілей з найменшими затратами часу і 
ресурсів, бути успішною у різних видах діяльності. Важливими 
умовами розгортання самоефективності особистості у 
дошкільному віці є прагнення до самостійності. У віці від 3-х років 
дитина здатна сама виконати прості задачі, що стосується 
декоративно-вжиткової творчості, то ліплення робіт з пластиліну 
є незамінним помічником у сприянні розвитку самоефективності. 
Варто дитину навчити ліпити коло, овал, ковбаску з пластиліну та 
поєднувати їх між собою, щоб отримати готовий виріб, і далі – діти 
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вже самостійно зможуть виконувати поставлені завдання. 
Важливим елементом у дистанційній формі роботи є отримання 
зворотного зв’язку, щоб спонукати дітей до виконання 
домашнього завдання, у своїй педагогічній практиці, 
використовую таке заохочування, як відео презентація, 
віртуальна виставка дитячих робіт за підсумками вивченої теми 
та висвітлення їх у соціальних мережах. Також рекомендую, по 
закінченню занять, спонукати здобувачів освіти до виконання 
завдання, словами підтримки та віри у малюків, а при отримані 
фото роботи – знайти приємні слова для кожної дитини та 
похвалити за старанність. Такий метод надихає не лише дітей, а 
й їх батьків, адже гордість за своє чадо спонукає останніх – 
надіслати зворотній зв’язок педагогу. 

Дошкільний період, це час, коли дитина емоційно тільки 
починає розвиватись. Емоції допомагають сприймати дійсність та 
реагувати на неї. Уміння щиро радіти, розуміти почуття і емоційні 
стани людей, чітко висловлювати свої бажання – все це залежить 
від того, як сформована дитина емоційно. Те, як розвинена 
емоційна сфера дитини дошкільного віку, впливає на розуміння 
світу і успішної взаємодії з ним. Якщо дитина переконана у 
здатності досягти успіху, позитивно налаштована, то вона зможе 
працювати більш ефективно. Саме тому, важливим завданням 
для педагога є розвиток у здобувачів освіти навичок емоційної 
самопідтримки, що може стати головним джерелом підвищення 
навчальної самоефективності. Особливої актуальності 
самопідтримка набуває в умовах дистанційного навчання, коли 
діти певний час працюють самостійно і не завжди можуть 
отримати підтримку педагога.  

У дошкільному віці навички саморегуляції, без допомоги 
дорослих, неможливо розвинути, тому в умовах дистанційного 
навчання, як ніколи є важливим постійно підтримувати зв’язок з 
батьками. Надання батькам методичних рекомендацій, пам’яток 
від психолога, проведення інформаційних бесід та організація 
тренінгів на Платформі Google Meet – допоможуть налагодити 
тісний контакт «педагог-батьки-педагог» та інформаційно 
збагатять батьків у справі виховання дошкільника. У результаті, 
кращим способом розвинути в дитини навички саморегуляції є 
підтримка батьків і тепла сімейна атмосфера. 

Література: 
1. Як розвинути навички саморегуляції в дитини. Поради про те, як 

навчити дітей контролювати свої емоції та справлятися з імпульсивною 
поведінкою. URL: https://childdevelop.com.uа/ (дата звернення: 11.10.2022). 

2. Долганова О.В. Особливості розвитку емоцій у дітей дошкільного віку. 
URL: https://emotsijno-osobistisnij-rozvitok-ditej-v-umovakh-sim-

https://childdevelop.com.uа/
https://emotsijno-osobistisnij-rozvitok-ditej-v-umovakh-sim-ji.webnode.com.ua/osoblivosti-rozvitku-emotsij-u-ditej-doshkilnogo-viku
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ji.webnode.com.ua/osoblivosti-rozvitku-emotsij-u-ditej-doshkilnogo-viku (дата 
звернення: 11.10.2022). 

3. Програма обласного науково-методичного проєкту «Педагогічні 
стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової 
української школи (2020–2023 роки). URL: https://www.dano.dp.ua/uk/ (дата 
звернення: 11.10.2022). 

 
 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБОМ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ТА 

ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ ДО ВИКОНАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЄКТІВ 

Базилевська О. В. 
Криворізький ліцей №119 Криворізької міської ради 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 

На сучасному етапі розвитку шкільної освіти 
спостерігається низький рівень екологічної культури молоді, що 
пояснюється рядом причин: панування безвідповідального 
ставлення до природи, бездуховність, незнання та руйнування 
народних традицій раціонального природокористування, 
відсутність чіткої системи законодавчих актів та порушення 
існуючих, недооцінка екологічних знань у системі освіти, низький 
рівень впровадження у практику досягнень біологічної науки, 
недостатня професійна компетентність педагогічних кадрів у 
галузі екологічної освіти, слабке матеріальне, технічне та 
методичне забезпечення освітнього процесу, недостатній зв’язок 
теоретичних знань з практикою, реальним життям.  

Ми поділяємо точку зору І. Звєрєва [3] і вважаємо, що 
екологічна культура – це здатність людини відчувати існування 
оточуючого світу, пристосовувати його до себе та поєднувати 
власні потреби з можливостями оточуючого середовища, тобто 
дієва готовність до екологічної діяльності.  

Основними показниками та критеріями екологічної 
культури учнів є: засвоєння провідних екологічних ідей, понять та 
наукових фактів; розуміння цінності природи як джерела 
матеріальних та духовних сил суспільства; оволодіння 
прикладними знаннями, практичними вміннями та навичками 
раціонального природокористування; вміння оцінювати стан 
оточуючого середовища, приймати правильні рішення по її 
покращенню, передбачати можливі наслідки своїх дій та не 
допущення негативних впливів на природу в усіх видах суспільно-
трудової діяльності; свідоме дотримання норм поведінки у 
природі; наявність потреби у спілкуванні з природою, прагнення 
до пізнання оточуючого середовища в єдності з морально-

https://emotsijno-osobistisnij-rozvitok-ditej-v-umovakh-sim-ji.webnode.com.ua/osoblivosti-rozvitku-emotsij-u-ditej-doshkilnogo-viku
https://www.dano.dp.ua/uk/
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етичними переживаннями; прояв діяльності по покращенню 
природного середовища, по пропаганді природоохоронних ідей. 

Проблемі систематичного і цілеспрямованого здійснення 
екологічного виховання учнів присвятили свої наукові праці 
зарубіжні вчені Е. Енгер, Б. Сміт, Ф. Нобіл, Дж. Діді та вітчизняні 
вчені Д. Звєрєв, Н. Пустовіт, М. Будико, А. Кацуро, Ю. Макаров, 
Л. Вороніна, Л. Руденко, С. Лапаєнко, А. Ясинська та ін.  

Сьогодні зусилля педагогів спрямовані на прищеплення 
учням любові до природи, розкриття її величі та краси. Ми також 
дбаємо про пошук більш ефективних форм та видів навчання, 
серед яких важливе місце посідає індивідуальна робота та 
проєктне навчання. Підгрунтям проєктної системи навчання 
вважається концепція Дж. Дьюі, що передбачала створення умов 
для самонавчання учнів, збудження їхньої ініціативи, інтересів і 
особистих устремлінь. Ключовим аспектом у роботі за проєктною 
системою є виконання проєкту – значного за обсягом і складністю 
завдання, міцно пов’язаного з повсякденним життям у різних його 
проявах. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати можливості 
індивідуальної роботи у формуванні екологічної культури учнів 
засобом залучення їх до виконання екологічних дослідницьких 
проєктів та висвітлити власний досвід роботи щодо реалізації 
даної проблеми. 

Проєктне навчання можна вважати проблемним і 
розвивальним, оскільки воно формує у школяра мотивацію до 
творення і перетворення себе, а учні при цьому набувають знань 
і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань – 
проєктів. Організації проєктної діяльності учнів приділено 
достатньо уваги у наукових працях вчених: К. Баханова, 
В. Паламарчука, І. Підласого О. Пометун, О. Пєхоти та ін. 

Проєктна діяльність учнів сьогодні набуває особистісної 
значущості, оскільки в процесі оволодіння нею у школярів 
проявляються вміння враховувати і долати перешкоди для 
досягнення цілей проєкту, формується стійка підпорядкованість 
мотивів, при цьому активна самодіяльність у навчальному процесі 
сприяє творчому і соціальному становленню особистості. 

Метод проєктів можна використовувати у звичайному класі 
як самостійну (індивідуальну) чи групову роботу учнів упродовж 
різного за тривалістю часу, а також з використанням сучасних 
засобів інформаційних технологій, зокрема комп’ютерних, 
телекомунікаційних. 

Проєктна система передбачає здійснення кількох етапів. 
Дослідники визначають, що навчальна діяльність за проєктною 
системою або проєктна діяльність нагадує роботу дизайнера або 
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винахідника і схематично являє собою коло, кожен з компонентів 
якого багаторазово проходиться учнями за час підготовки 
проєкту. Учні обирають, виділяють навчальну проблему; 
спираючись на власний досвід, деталізують її; проводять 
дослідження; знайомлячись з наявними можливостями, 
корегують мету. У зв’язку з цим деталізують рішення, на основі 
якого планують процес виконання. Виконують проєкт, попередньо 
його оцінюють. Це в свою чергу призводить до нової деталізації 
проблеми і проходження визначеного кола елементів ще раз. 
Проєктне навчання передбачає проєктну діяльність учнів, в основі 
якої є дослідницький метод. Головними фігурами в навчанні за 
проєктною системою є учні. Вони самостійно шукають або 
висувають проблему для розв’язання, самостійно проєктують те, 
чим мають займатися. На долю вчителя припадає 
консультативно-дорадча роль. На кожному етапі створення 
проєкту учитель надає поради, рекомендації кожному з учнів, 
розкриває своє бачення вирішення проблеми, аналізує точку зору 
школяра і надає йому консультативну допомогу. 

Перш за все педагог повинен чітко розуміти що ж таке 
індивідуальність і як це пов’язано з індивідуальною роботою 
учнів? Індивідуальність – це сукупність своєрідних психічних 
особливостей і певних властивостей людини, які характеризують 
її неповторність і виявляються у рисах характеру, специфіці 
інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої. 
Зрозуміти особистість – це означає зрозуміти, які життєві 
завдання і в який спосіб вона вирішує, якими принципами 
розв’язання цих завдань керується. Особистість повинна 
перебувати в стані безперервного розвитку, самовдосконалення 
й самореалізації, постійно відкриваючи для себе все нові обрії на 
людському шляху, відшукуючи можливості актуалізації своїх 
здібностей. 

Зазирнувши в далеке минуле, можна зрозуміти, що 
індивідуальна робота була невід’ємною частиною у методичній 
діяльності педагогів Стародавніх Греції та Риму, майстрів 
Середньовіччя, доби Відродження, художників доби 
Просвітництва і Романтизму власним прикладом, підходом до 
кожного диференційовано розвивали в молодого покоління 
природні здібності і таланти, спираючись на індивідуальну роботу. 
До подібної проблеми зверталося багато вітчизняних вчених, 
психологів, педагогів-практиків – таких як С. Гальперін, 
Л. Виготський, В. Давидов, Г. Ковальов, Ф. Тализіна та ін. 

Так, педагог повинен створити умови для розвитку й 
реалізації автономії кожного учня та розумного балансу творчої 
волі, організаційної дисципліни й відповідальності під час 
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виконання проєкту, досягнення остаточного результату, а також 
його оцінки. 

Учні спільно з учителем: складають загальний план 
засвоєння матеріалу; визначають основні та додаткові 
інформаційні джерела; розробляють індивідуальний проєкт. Це 
дає учням змогу: розширити зміст освіти для себе; змінити 
ставлення до предмета; навчитися визначати проблеми, 
розв’язувати їх; морально, інтелектуально, творчо, організаційно 
зрости. 

Планування діяльності вчителя і учня за днями тижня дає 
можливість навчитися структурувати проєкт. 

Проєктивне навчання можна вважати проблемним і 
розвивальним, оскільки воно формує мотивацію до творення і 
перетворення себе. Проєктна діяльність набуває особистісної 
значущості, оскільки в процесі оволодіння нею проявляються 
вміння враховувати і долати перешкоди для досягнення цілей 
проєкту, формується стійка підпорядкованість мотивів, при цьому 
активна самодіяльність у навчальному процесі сприяє творчому і 
соціальному становленню кожної особистості, розвитку рівня її 
творчої діяльності. 

Література: 
1. Житник Б.О. Методичний порадник : форми і методи навчання.  

Харків : «Основа», 2005. 128 с. 
2. Завдання, зміст і методи екологічного виховання. Загальна методика 

навчання біології : навч. посібник / І.В. Мороз, А.В. Степанюк, О.Д. Гончар та ін.; за 
ред. І.В. Мороза. Київ : Либідь, 2006. С. 212–224. 

3. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. Общая методика преподавания биологии : 
пособие для учителя. Москва : Просвещение, 1985. 280с. 

4. Коденко Я. Формування особистості учня засобами екології. Біологія і 
хімія в школі. 1999. № 6. С. 7–11. 

5. Колесник М.О. Форми, засоби та методи екологічного виховання учнів. 
Екологічний вісник. 2006. № 3. С. 15–19. 

 
 
ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ 
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ 

Бакаляр Я. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
XXI століття – «епоха інформації та наукових знань», «ера 

інформатизації», час, коли важко знайти людину, яка немає 
гаджетів або не користується мережею інтернет. Школярі 
проводять час на перервах користуючись телефонами, 
планшетами. Вдома діти дивляться телевізор разом з батьками. 
Стрімке збільшення потоків інформації потребує певних знань 
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медіаграмотності, щоб вміти сортувати почуте, побачене або 
прочитане. 

На сучасному етапі розвитку суспільства школа 
залишається основним джерелом інформації для здобувачів 
початкової освіти, але істотну частину стало займати ЗМІ. Які 
наслідки цього? Молодшим школярам важко адаптуватися в 
такому величезному інформаційному просторі. Діти можуть 
отримати часто неправдиву, агресивну, безсистемну інформацію, 
що може негативно вплинути на психіку дитини. 

З огляду на ці питання в програмі НУШ передбачено 
отримання учнями вміння розуміти й аналізувати, як медіа 
функціонують у суспільстві та який вплив вони мають. В 
обов’язкових результатах навчання зазначено, що здобувачі 
початкової освіти мають навчитись сприймати, аналізувати, 
інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в текстах різних 
видів та медіатекстах [4, с. 5]. 

У типових програмах НУШ–1 (під керівництвом 
О. Савченко) і НУШ–2 (під керівництвом Р. Шияна) інтегрований 
курс Українська мова і літературне читання передбачає змістову 
лінію «Досліджуємо медіа». Очікувані результати цієї змістової 
лінії представлені в обох програмах і на кінець 2 та 4 класів їх 
можна порівняти. Типова освітня програма НУШ, розроблена 
Р. Шияном, акцентує, на що саме звернути увагу вчителю в 
процесі аналізу змісту і форми медіатексту. Другою особливістю 
типової освітньої програми Р. Шияна є підкреслена роль розвитку 
критичного мислення учнів початкової школи [4, с. 4–6]. 

Зважаючи на це, на сьогодні потреба в розробці 
ефективних методів формування вмінь з медіаграмотності є 
актуальною в педагогічній освіті. Необхідні методи, 
використовуючи які можна буде зацікавити здобувачів, підвищити 
їх мотивацію до навчання, активізувати самостійно-пізнавальну 
діяльність дітей. 

Вивчаючи медіапростір, школярі можуть зустріти різні види 
текстів: аудіальні, коли вони слухають, наприклад, аудіокнигу; 
крім того, це можуть бути візуальні тексти, звичний для нас 
надрукований текст; до того ж існують ще аудіовізуальні тексти, 
коли можна і слухати, і розглядати. Прикладом такого виду текстів 
є комікси. 

З метою формування вмінь з медіаграмотності в початкових 
класах маємо змогу використовувати інтеграцію медіатекстів в 
роботу з текстами. Наприклад, на уроках інтегрованого курсу 
українська мова та читання, перед тим, як почати читати казку, 
можна запропонувати здобувачам початкової освіти переглянути 
ілюстрацію до твору. Зображення необхідно проаналізувати, 
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після цього обговорити назву твору та запропонувати школярам 
передбачити зміст казки, спираючись на ілюстрацію.  

Іншим методом є застосування аудіоказки, що сприятиме 
урізноманітненню процесу аналізу твору. Така інтеграція 
допоможе поглибити аналіз та надасть школярам змогу 
попрацювати з трансформацією одного медіапродукту в  
інший [3 с. 8–11]. Крім прослуховування готового медіапродукту, 
здобувачів необхідно залучати до створення власних. Можна 
запропонувати дітям створити свій аудіозапис – враження від 
казки.  

Більшість дітей мають кожен свій гаджет і мета вчителя 
зацікавити школярів використати свої телефони для навчання. За 
можливості маємо змогу використовувати QR-коди, використання 
яких спонукає здобувачів до роботи з джерелами інформації. 
Закодувати можна посилання, текстові завдання, інтернет-
джерела, текстове повідомлення, зображення або ігри.  

Педагоги мають доступ через мережу Інтернет до різних 
платформ, зокрема до платформи для створення вправ 
learningapps.org. Можна створити вправу «Лист», де учням буде 
необхідно обрати правильну послідовність речень для створення 
зв’язного тексту. Вправи створені на сайті можна застосовувати 
на уроках, як на інтерактивній дошці, так і на власних гаджетах 
здобувачів, для чого їм буде необхідно використати 
персональний QR-код. 

Інтегрувати аудіовізуальні тексти нам може допомогти 
дитячий журнал «Джміль», там пропонуються різні варіанти 
повчальних коміксів, які можна переглянути в електронному 
варіанті. Ці комікси можуть мати в собі завдання вибрати одну із 
запропонованих кінцівок. Комікси також можна не тільки 
переглядати та слухати, а й створювати власний комікс за 
літературним твором. Також можна попросити учнів закінчити 
роботу над заготовкою, тобто запропонувати учням сюжетні 
малюнки, у яких буде відсутній текст, і школярам буде потрібно за 
малюнками скласти історію, що можна виконати у формі групової 
роботи для розвитку вміння співпрацювати [1, с. 106–108]. 

Отже, формування вмінь з медіаграмотності наразі є 
актуальним. Здобувачі початкової освіти адаптуються в 
медіапросторі, вивчають види медіа та отримують вміння 
створювати власні медіапродукти. Описані вище методи 
інтегрування медіатекстів в уроки інтегрованого курсу українська 
мова та читання сприятимуть опануванню учнями засобів 
виокремлення, аналізу, критичної оцінки аудіальних, візуальних 
та аудіовізуальних медіа, розвиватимуть уміння самостійно 



12 

створювати власний медіаконтент, сприятимуть підвищенню 
мотивації школярів до навчання.  
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НАД ТЕКСТОМ 

Богдан О. О. 
Криворізька гімназія № 78 Криворізької міської ради  
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 

Розвиток освіти в Україні характеризується модернізацією 
освітнього процесу, його удосконалення та ефективне 
підвищення шляхом застосування інноваційних технологій. 
Сучасні педагогічні технології передбачають новий підхід до 
навчання та формування особистості, дозволяють 
урізноманітнити форми та засоби освітнього процесу, підвищити 
творчу активність здобувачів освіти, розвивати їх пізнавальну 
діяльність. Завдання педагогів знайти сучасний підхід до 
навчального процесу, впроваджувати нові методи та технології 
навчання. Однією з таких технологій є метод проєктів. Метод 
проєктів – це джерело знань для учня початкової школи, оскільки 
спрямовує процес навчання не лише на запам’ятовування або 
відтворення матеріалу, а сприяє активній мислиннєвій роботі. 
Метод проєктів уважається технологією 21 століття, оскільки дає 
можливість ефективно формувати у здобувачів освіти ключові 
компетентності: вміння вчитися, інформаційно-комунікативну, 
загальнокультурну, здоров’язбережувальну, громадянську, 
соціальну; дає можливість залучати до науково-дослідної та 
пошукової діяльності, створювати додаткову мотивацію до 
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https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236601
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навчання, а також вже у ранньому віці найбільш повно визначати 
та розвивати інтелектуальні та творчі здібності дитини. Серед 
головних компетентностей, які забезпечує НУШ є розвиток 
соціальних і життєвих навичок, що нададуть змогу дитині далі 
жити в соціумі та вчитися в основній школі. Крім того, НУШ 
заклала ключові принципи Державного стандарту початкової 
освіти, одним з визначальних серед яких є радість пізнання – 
організація освітнього процесу через дослідницьку та проєктну 
технологію так, щоб приносити радість дитині. 

В умовах сучасного суспільства ширші перспективи має 
людина, яка здатна нестандартно мислити, генерувати 
різноманітні ідеї та втілювати їх. Водночас, для сьогодення 
характерний постійно зростаючий об’єм інформації, що мотивує 
необхідність підготовки у навчальних закладах учнів, які вміють 
самостійно й активно здобувати знання, – шукати та 
опрацьовувати потрібні тексти, створювати їх. Перелічені вище 
аспекти характерні для проєктної діяльності як способу організації 
самостійної роботи молодших школярів над текстом, що 
ґрунтується на безпосередній пізнавальній активності і 
самостійності школярів, сприяє формуванню їхньої 
комунікативної та інформаційної компетентностей, уміння 
вчитися, тощо.  

Аналіз попередніх досліджень свідчить, що проблему 
використання методу проєктів в освітній діяльності досліджували 
зарубіжні та вітчизняні науковці, починаючи з минулого століття. 
Зокрема метод проєктів описували його засновники Дж. Дьюї, 
В. Кілпатрик; становлення методу проєктів як способу організації 
навчання, його використання в освітньому процесі – Г. Ващенко, 
І. Єрмаков, Л. Левін, О. Пометун; загальні засади методу, його 
різновиди, методичні особливості застосування – Г. Голуб, 
О. Грєбєннікова, В. Гузєєв, Л. Колєснікова, Е. Коллінгс, 
М. Морозова, Є. Пєрєлигіна, Є. Полат, В. Симоненко, 
О. Чуракова, С. Шевцова; використання в освітньому процесі 
початкової школи – О. Онопрієнко та ін. Утім, спостерігається 
недостатність досліджень з проблеми організації проєктної 
діяльності, що передбачає роботу молодших школярів над 
текстом, що спричинює актуальність розгляду цієї проблеми.  

Сучасні науковці розглядають навчальний проєкт як 
особистісно орієнтовану технологію, спосіб організації 
самостійної діяльності учнів, форму організації діяльності, 
спрямованої на одержання практично або теоретично значущого 
результату [1; 3]. «Навчальний проєкт – це дидактичний засіб, за 
допомогою якого учні долучаються до перетворювальної 
діяльності, яка передбачає формулювання проблеми й мети, 
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планування змісту, з’ясування засобів і способів, одержання 
продукту діяльності» [2].  

Використання методу проєктів сприяє виникненню стійкої 
мотивації до навчання, активізації пізнавальної самостійності, 
реалізації діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів, 
подоланню протиріччя між колективним способом навчання та 
індивідуальним характером сприймання, засвоєння інформації, 
формування умінь і навичок; організацією зворотного зв’язку між 
учителем і учнями. Водночас позитивними аспектами 
застосування методу проєктів є покращення якості знань учнів, 
розвиток їх критичного мислення, творчих здібностей, 
комунікативних умінь, створення умов для самореалізації, 
виховання відповідальності, самодисципліни, самоорганізації, 
умінь працювати в команді тощо.  

Крім того, під час роботи над проєктом учні навчаються 
намічати проміжні завдання, шукати та реалізовувати шляхи їх 
вирішення, за необхідності коригувати власну діяльність, у той час 
як вчитель координує роботу школярів, підтримує та заохочує їх. 
Обираючи проєктну діяльність як спосіб організації учнів 
початкових класів над текстом, варто враховувати, що її 
організація містить такі етапи:  

1) підготовчий етап – занурення у проблему, обмін 
знаннями з теми, ідеями, висловлювання побажань, питань; 
усвідомлення теми і визначення мети проєкту, прогнозування 
результатів; мотивування важливості виконання; 

2) етап планування – вироблення плану дій, визначення 
часових рамок, що обмежують етапи роботи над проєктом, 
обговорення варіантів звітності про виконану роботу, розподіл 
доручень;  

3) виконання проєкту – колективна, індивідуальна 
діяльність учнів, спостереження вчителя за роботою школярів, 
надання допомоги та здійснення корекції (за необхідності); аналіз 
та систематизація напрацьованих матеріалів, підготовка їх до 
презентації;  

4) підсумковий етап – представлення учнями результатів 
проєкту (презентація), його публічний захист; обговорення та 
узагальнення одержаних результатів, процесу виконання проєкту, 
формулювання висновків, оцінювання результатів. Уточнимо, що 
планування проєктної діяльності, що передбачає роботу над 
текстами, має двоетапний характер:  

− загальне планування, яке здійснюється за участю всіх 
учасників проєкту спільно з учителем (визначення окремих етапів 
роботи, послідовності їх виконання, кількості учасників у групах, 
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завдань для учасників, термінів виконання і форми 
представлення результатів роботи);  

− планування роботи без участі вчителя (розподіл 
обов’язків між членами групи, встановлення термінів і 
послідовності виконання отриманих частин завдання тощо). 
Успішність використання в освітньому процесі початкової школи 
методу проєктів під час роботи учнів над текстом потребує 
дотримання низки вимог:  

- практична, теоретична, пізнавальна значущість 
проблеми (обраної для проєктної діяльності), очікуваних 
результатів; вміст цікавих завдань, які відповідають віковим 
особливостям школярів;  

- дотримання етапів проєктної діяльності; 
- створення відповідної робочої атмосфери; 
- добровільне залучення учнів до проєктної діяльності;  
- самостійність школярів у роботі над проєктом;  
- дотримання часових меж виконання проєкту;  
- доведення розпочатих проєктів до завершення, аналіз 

не тільки результатів, а й процесу роботи, стимулювання та 
заохочення школярів тощо. 

Водночас, слід відзначити важливість функцій вчителя, 
який визначає завдання для проєктної діяльності, надає 
школярам можливість вільно й самостійно працювати, змінюючи 
роль безкомпромісного контролера на роль толерантного 
наставника й помічника. Велике значення має наявність у вчителя 
відповідних знань про сутність проєктної діяльності, її етапи, 
специфіку застосування в освітньому процесі та відповідний 
досвід.  

Разом з тим, успішна реалізація проєкту залежить від 
відповідальності учасників (високий рівень особистої 
відповідальності учнів є запорукою високого рівня якості 
результатів). Для проєктної діяльності учнів над текстом 
характерна видова різноманітність. Зокрема, за тривалістю 
виконання проєкти можливо розподілити на короткотривалі 
(школярі виконують протягом уроку), середньотривалі (термін 
виконання – не більше одного місяця), довготривалі (більше 
одного місяця). Залежно від кількості учасників розрізняють 
індивідуальні або колективні (парні, групові) проєкти. Водночас, 
для проєктної діяльності над текстом можлива змістова 
різноманітність.  

Приклад довготривалого проєкту, що передбачає 
самостійне створення учнями текстів описано у педагогічній 
спадщині В. Сухомлинського. Видатний педагог здійснював 
систематичну кропітку роботу, що містила зразок творчої 
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діяльності наставника та колективну діяльність школярів під його 
керівництвом. Школярі записували свої твори у спеціальні 
альбоми (у яких була представлена творчість учнів класу), 
ілюстрували. Результат такої проєктної діяльності ставав 
доступним для ознайомлення іншим школярам, батькам, 
вчителям, що забезпечувало створення ситуації успіху, 
самореалізації, формуванню позитивної мотивації до навчання.  

На мою думку, під час планування проєктної діяльності, що 
передбачає роботу учнів початкових класів над текстом, 
першочерговим є визначення теми і мети проєкту (визначеної 
відповідно до вікових особливостей школярів), що у свою чергу, 
впливає на термін його виконання та кількість учасників. Більш 
конкретно це виглядає так:  

Приклад 1. Проєкт «Книжка у подарунок» (учасники – учні 2 
класу). Тривалість виконання проєкту – 1 тиждень. Виконання 
проєкту полягає у конструюванні текстів казок, оповідань із 
запропонованих частин, розфарбовування або малювання 
ілюстрацій та створення дитячих книжечок. Після короткої 
презентації учні школярі презентують і дарують першокласникам 
для бібліотечки класу.  

Приклад 2. Проєкт «Тварини нашого краю» (учасники – учні 
3 класу). Тривалість виконання проєкту – близько двох місяців. Під 
час роботи над проєктом школярі розподіляють між групами назви 
тварин, здійснюють пошук і добір книг, створення тематичної 
виставки «Тварини нашого краю», читання і обговорення книг під 
час уроків «Літературного читання», колективне визначення 
найбільш цікавої книги.  

Приклад 3. Проєкт «Птахи рідного краю» (учасники – учні 4 
класу). Тривалість виконання проєкту – 1 місяць. Реалізація 
проєкту передбачає пошук і добір текстів, створення тематичної 
стінгазети. Після розподілу між групами, про яких птахів школярі 
добиратимуть інформації, та роботи над проєктом, здійснюється 
розміщення дібраних матеріалів у стінній газеті та її розміщення у 
коридорі або вестибюлі (можливо, і на сайті) навчального 
закладу.  

Приклад 4. Проєкт «Наші українські народні казки» 
(учасники – учні 4 класу). Тривалість виконання проєкту – 2 тижні. 
Працюючи над виконанням проєкту кожен із школярів обирає собі 
українську народну казку та змінює її на власний розсуд, 
замінюючи одного або кількох героїв (або додаючи одного чи 
кількох героїв), змінюючи сюжет або кінцівку казки, пропонуючи 
продовження казки тощо.) Після завершення роботи над проєктом 
казки презентують під час виставки, збірку казок можливо 
розташувати на сайті навчального закладу.  
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Приклад 5. Проєкт «Моя книга». Тривалість – 4 роки (з 
першого по четвертий клас). Учасниками спочатку є учні з високим 
рівнем навчальних досягнень, згодом – кількість учасників 
поступово збільшується. Кожен із учнів записує, наклеює у зошит 
власні твори та інші творчі роботи, створює ілюстрації, аплікації 
та ін. Створені книги наприкінці 4 класу учні презентують під час 
виставки.  

Підсумовуючи сказане вище варто зазначити, що під час 
проєктної діяльності, що передбачає роботу над текстом молодші 
школярі можуть здійснювати самостійний пошук текстової 
інформації, її аналіз, узагальнення, вдосконалення та створення, 
що сприятиме формуванню предметних і ключових 
компетентностей, здатності учнів до самоосвіти, умінь 
осмислення і коригування результатів діяльності, розвитку їхніх 
творчих здібностей, самореалізації, успішності у житті тощо.  

Водночас, наголосимо, що для оптимального застосування 
проєктної діяльності як способу організації роботи учнів 
початкових класів над текстом важливим і актуальним є 
створення відповідних методичних посібників для учителів, 
навчальних посібників для школярів та їх популяризація.  

Метою створення проєкту є не просто пошук правильних 
відповідей на запитання, поставлені вчителем, а й усвідомлення 
проблеми, з’ясування причин її виникнення, пошук шляхів 
розв’язання. Під час створення проєкту учень набуває досвід, 
необхідний для його подальшого розвитку як індивідуальності. 
Організація освітнього середовища є різнобічним та 
інформаційним, тематичним та комплексним, варіативним, 
динамічним та мобільним, близьким до дитячого сприймання, яке 
сприяє розвитку пізнавальної активності здобувача освіти.  

Метод проєктів сприяє соціальній адаптації дітей, 
формуванню їхньої життєвої компетентності, дає змогу набути 
певних знань, умінь і навичок. Педагог має створити умови для 
формування власного життєвого досвіду дитини, практичного 
застосування знань. Створюючи проєкти, молодші школярі 
займаються і пошуковою діяльністю. Готують різні цікавинки, 
добирають вірші, оповідання, казки, відгадують ребуси, 
кросворди. Філософія сучасного розуміння методу проєктів 
криється у такому вислові: «Щось пізнаючи, я знаю, для чого це 
мені потрібно, де і як я можу ці знання застосувати». Важливим є 
відчуття учня у значимості проведеної роботи та отриманні 
задоволення від кінцевого продукту своєї праці. 
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ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

Бурмистрова Д. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Пучков І. Р. 

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

Математика одна із основних дисциплін в Новій українській 
школі, наразі початкова школа займається за типовими 
програмами О. Савченко та Р. Шияна. Проте, яка б не була 
освітня програма навчання, математика та її методика мають бути 
орієнтовані на освоєння математичної компетентності згідно з 
концепцією Нової української школи. Ця нова концепція для 
початкової школи націлена на навчання математики з 
формуванням у молодших школярів основ логічного мислення, 
умінь створення та використання алгоритмів, читання та запису 
математичних символів, речень та текстів, основ побудови та 
перетворення моделей. Вирішення зазначеної задачі 
безпосередньо пов’язане з формуванням інформаційної 
грамотності у учнів як сукупності компетентностей, пов’язаних з 
інформацією, її пошуком, обробкою, аналізом та інтерпретацією 
відповідно до поточного завдання [1].  

Аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури свідчить, 
що вчені приділяють велику увагу вивченню математики в 
початковій школі, як основної дисципліни що спонукає розвитку 
пізнавальної активності: С. Гордієнко, О. Юріна, В. Яковлєва, 
Т. Байдалюк, Л. Височан, Л. Хімчук, Р. Романишин та ін. 

http://www.undip.org.ua/news/library/navch_program_detail.php?ID=9285
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Різні аспекти становлення інформаційної грамотності 
молодших школярів в умовах інформаційного суспільства 
відображені у роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників. 
Дослідженню феномена інформаційної культури та інформаційної 
грамотності присвячені дослідження І. Гулівати, І. Савченко, 
Т. Фадєєвої [3]. С. Туомінен проаналізував і узагальнив матеріали 
з інформаційної грамотності, що дозволило йому сформулювати 
загальне поняття інформаційної грамотності. Методичні аспекти 
формування та розвитку інформаційної грамотності молодших 
школярів у межах дисципліни «математика» представлені у 
працях М. Богданович та І. Борисова. Формування інформаційної 
грамотності здійснюється у спеціальних умовах – навчального 
середовища, що створює можливість організації всіх 
інформаційних процесів. Теоретичні засади таких середовищ для 
учасників освітнього процесу у початковій школі розробляли 
О. Таргоній, Л. Хоружа тощо [4; 5]. 

Реформи Нової української школи залишають 
невирішеними деякі завдання. Так, на сьогоднішній день 
оволодіння математичною компетентністю у початковій школі 
стало причиною недостатньо повного теоретичного осмислення 
та методичного обґрунтування оновленого курсу математики 
початкової школи.  

Використання інформаційних технологій на уроках 
математики відкриває перед учнями ряд можливостей для 
розвитку різноманітного, нетрадиційного візуального розуміння 
курсу математики в початковій школі. 

Використання комп’ютера на уроках математики є чудовою 
можливістю активізувати пізнавальний інтерес учнів до вивчення 
та закріплення нового матеріалу, підвищити активність 
навчальної діяльності та організувати самостійну роботу учнів. 
Уміння користуватися комп’ютером дозволяє вивчити новий 
матеріал у наочній, ігровій формі. 

Для вчителів математики початкової ланки освіти важливим 
є наступні питання в контексті використання комп’ютера на уроці: 

− реалізація можливостей ІКТ у області побудови різних 
екранних зображень математичних об’єктів, їх динамічного 
уявлення; 

− автоматизація процесів обчислювальної і інформаційно-
пошукової діяльності, а також діяльність по збору, обробці даних 
про об’єкти, що вивчаються, явища, процеси; 

− реалізація прикладної спрямованості навчання 
математики з використанням ІКТ; 
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− використання комп’ютерних тестуючих і діагностуючих 
методик встановлення рівня засвоєння матеріалу [2]. 

Комп’ютерне забезпечення уроків математики в початковій 
школі потребує належного прикладного програмного 
забезпечення. Вибір програм та розробка дидактичних 
комп’ютерних засобів здійснюється вчителем на основі наступних 
принципів: 

1. Доступність. В цьому принципі сконцентровані такі ідеї, 
як відбір ППЗ, що вже є у наявності (програми, які вже знаходяться 
на комп’ютері), а також відбір програм, з якими ознайомлений 
вчитель і вміє з ними працювати. 

2. Простота. Тут мається на увазі можливість учнів 
працювати з деякими програмами (наприклад, іграми, 
найпростішими редакторами та спеціально-розробленими для 
дітей 6-10 років програмами). 

3. Надійність. Програми, які використовує вчитель, мають 
бути ліцензовані, щоб не принести випадкової шкоди психічному 
чи фізичному здоров’ю дітей, які з ними працюють. 

4. Ще одним принципом підбору програм є їх практична 
багатофункціональність, тобто можливість вчителя зробити у цій 
програмі якомога більше корисної інформації для дітей: підібрати 
або створити малюнки, схеми, таблиці, іншу наочність, 
роздрукувати її, використовувати як наочний посібник саму 
програму або її продукти, тощо [2]. 

Отже, найважливішим у роботі вчителя на уроках 
математики є формування інформаційної грамотності, і 
активізація пізнавальної діяльності учнів. Для цього існує багато 
засобів навчання. Це дидактичні ігри, проблемне навчання та 
ціннісні завдання. За допомогою комп’ютерних дидактичних 
засобів та комп’ютерних дидактичних ігор можна створити 
належні умови перебування учнів у комп’ютерному середовищі, 
які закріплять вивчений матеріал, узагальнять чи систематизують 
його і дозволять використовувати його у повсякденному житті. 
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
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Освітній простір початкової школи потребує значної уваги в 

межах нових освітніх програм і розробки методичних матеріалів, 
які мають забезпечити якісне навчання з усіх освітніх галузей. 
Особливе значення має формування і розвиток ключових 
компетентностей учнів початкових класів, зокрема беремо до 
уваги іншомовну освіту: формування іншомовної комунікативної 
компетентності для безпосереднього та опосередкованого 
спілкування, розвиток мовленнєво-творчих здібностей, здатність 
спілкуватися для отримання необхідної інформації, оволодіння 
такими видами мовленнєвої діяльності, як говоріння та 
аудіювання, читання та письмо тощо [1, с. 55–61]. Для цього 
вчителю англійської мови в початкових класах слід ураховувати 
вікові особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку, яким 
властива природна зацікавленість у всьому новому. Тому метою 
на початковому етапі вивчення англійської мови є не лише 
сконцентрувати та зберегти цю зацікавленість, а й подальше 
збільшення мотивації до вивчення іноземної мови.  

Зазначимо, що вивчення іноземної мови – це процес довгий 
і вимагає чималих зусиль. Крім того, іноземна мова є засобом 
спілкування, пізнання, отримання та накопичення інформації, що 
дозволяє вести конструктивний діалог у полікультурному 
середовищі, а також стає необхідним компонентом 
інтелектуальної та практичної діяльності кожного учня. 
Відзначимо, що успіх в оволодінні англійською мовою насамперед 
залежить від методики роботи вчителя, його вміння 
використовувати різні сучасні технології в контексті розв’язання 
освітніх завдань на уроці англійської мови. Значний обсяг 
іншомовного навчального матеріалу, який необхідно засвоїти 
учням початкових класів, детермінує пошук нових, ефективних 
прийомів, засобів навчання, які б дозволили максимально подати 
інформацію за відведений час на уроці, а також презентувати її 
більш яскраво, доступно й емоційно, щоб вона легше 
сприймалася і краще запам’ятовувалась учнями молодшого 
шкільного віку [2, с. 97].  
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Звернімо увагу, що навчально-методичний посібник «Card 
Box» – це унікальна методика навчання англійської мови, яка 
реалізує метод інтервального повторення, що робить навчання 
ефективним і дозволяє вільно спілкуватися іноземною мовою як 
під час освітнього процесу, так і в повсякденній комунікації. 
Важливим аспектом є те, що вся методика заснована на грі, адже 
саме під час такої діяльності учні молодшого шкільного віку краще 
засвоюють іншомовний навчальний матеріал, який відібрано за 
статистичним, методичним і лінгвістичним показниками. Крім того, 
лексична гра передбачає тренування учнів у вживанні лексики в 
ситуації, що наближена до реальних умов спілкування, 
знайомство із сполучуваністю слів, активізацію мовленнєвої 
реакції учнів тощо. Дидактичний контент НМП «Card Box» має 
різнорівневий та багатоаспектний іншомовний лексичний 
матеріал, що дозволяє вчителю використовувати його на різних 
етапах вивчення англійської мови. Тому формування іншомовної 
лексичної компетентності учнів початкових класів засобами «Card 
Box» відбувається поступово, ускладнюючись від рівня до рівня, 
установлюючи міцні асоціативні зв’язки між лексичними 
одиницями. Загалом вивчення лексики – найважливіший 
компонент мовленнєвої діяльності, без якого неможливо розуміти 
і сприймати на слух, читати, писати і говорити. Усі етапи 
формування лексичної компетентності є системою, цілісність якої 
забезпечується через використання дидактичного контенту «Card 
Box».  

Так, НМП «Card Box» допомагає активізувати роботу учнів 
на уроці англійської мови в напрямі вдосконалення фонетичних 
(вимова, інтонація у реченнях), орфографічних (написання слів), 
граматичних (граматично правильна побудова синтаксичних 
одиниць), лексичних (уживання лексем відповідно до мети 
висловлювання), когнітивних (розуміння змісту думки, 
виокремлення головного в потоці мовлення, розвиток слухової 
пам’яті) умінь у цікавій і креативній формі.  

Отже, застосування НМП «Card Box» є доцільним для 
формування іншомовної лексичної компетентності учнів 
початкових класів через імплементацію комунікативного методу 
навчання, що забезпечує реалізацію комунікативної 
спрямованості уроку та допомагає ефективно використовувати 
вивчену лексику в умовах спілкування, наближених до реальних, 
що моделюються вчителем в освітньому середовищі. Завдяки 
комунікативній діяльності на уроці англійської мови навчання 
учнів початкових класів спрямоване на взаєморозуміння, 
взаємодію, розв’язання проблем, які є важливими для кожного із 
учасників навчального процесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО 
НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Кринична В. В. 

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

Зміни, які відбуваються на сучасному етапі розвитку нашої 
держави, значно посилюють вимоги до якості освіти, рівня її 
відповідності світовим стандартам. Завдяки реалізації в освіті 
різних шляхів демократизації, Україна зробила свідомий вибір на 
користь інтеграції в європейський культурно-освітній простір. 

У законі «Про повну загальну середню освіту» (2020) [2] 
значну увагу приділено формуванню у молоді громадянської 
компетентності. Громадянська освіта дасть змогу громадянам 
відповідально ставитися до своїх прав та обов’язків, брати 
активну участь у суспільно-політичних процесах, розуміти та 
реалізувати свої права в умовах демократії, формувати 
громадянську компетентність. 

Освіта для демократичного громадянства – новий напрям в 
освіті, що передбачає перегляд традиційних поглядів на процес 
здобуття знань, використання активних форм і методів навчання, 
звернення до технологій навчання через життєвий досвід та 
активну участь у житті суспільства. Наразі цей напрям є 
предметом міжнародної уваги та освітніх стратегій [3]. 

Питання освіти для демократичного громадянства та прав 
людини досліджуються та розробляються українськими 
педагогами та дослідниками, серед яких Г. Васьківська, 
П. Вербицька, Н. Пильгун, С. Позняк, С. Рябов, О. Сухомлинська, 
І. Тараненко та ін. 

Формування громадянської компетентністі досліджують у 
своїх працях такі вітчизняні вчені: О. Дем’янчук, Т. Бакка, 
О. Вар’янко, С. Клепко, Т. Клинченко, Т. Ладиченко, О. Магдик, 
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Л. Марголіна, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, 
Н. Протасова та ін. 

Під громадянською компетентністю розуміємо сукупність 
знань і досвіду у громадянсько-суспільній діяльності. Формування 
громадянської компетентності у сучасному змісті шкільної освіти 
має на меті сприяти як формуванню системи демократичної 
громадянської освіти в Україні, завдяки поширенню 
європейського досвіду, наближати Україну до європейського 
освітнього, соціально-політичного, економічного і правового 
простору, слугувати набуттю нею європейської культурної 
ідентичності [4].  

Громадянську компетентність дослідники відносять до 
ключових. У формуванні ключових компетентностей 
співпрацюють усі навчальні предмети, об’єднуючи процес 
навчання навколо них. Кожен предмет, маючи власний 
компетентнісний потенціал, додає свій внесок у формування 
ключових компетентностей, одна із них – громадянська. На уроках 
трудового навчання і технології формується особистість учня 
через творчу діяльність, здібності, науковий світогляд, тобто 
формується і розвивається його громадянська компетентність. 
Учні розробляють практико-орієнтовані, дослідницькі, 
інформаційні проєкти різної тематики, спираючись на головні 
принципи проєктно-технологічної діяльності: самостійність, 
креативність, результативність. Проєктна технологія на уроках 
трудового навчання дозволяє формувати громадянську 
компетентність, активно розвивати комунікативні здібності, 
навички лідерів, здатність до спільної роботи в групі, 
спрямовувати на реалізацію творчого потенціалу учнів. Учитель 
обговорює з учнями права та обов’язки, правила та закони, 
знаходить взаємозв’язок між цими поняттями, встановлює власні 
правила.  

Так, при проведенні на уроці вступного інструктажу, можна 
використати вправу-тренінг «Права, обов’язки та правила у 
майстерні». В методичних рекомендаціях до вправи пропонується 
учням об’єднатися в три групи по 5–6 осіб. Кожна група отримує 
великий аркуш паперу, розділений на три частини. У першій 
частині аркуша треба написати, що вважають правами кожного 
учасника навчально-виховного процесу під час роботи у 
майстерні (кожен пункт нумерують). Далі учні передають аркуш до 
наступної групи. Під тими ж номерами, що використовувалися у 
розділі права, учні другої групи записують, як потрібно 
поводитися, щоб поважати права кожного. Учні передають свій 
аркуш паперу знову. Наступний крок – вироблення правил на 
основі прав і відповідальної поведінки. Необхідно обрати кілька 
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правил, яких будуть дотримуватися в майстерні. Далі 
організується дискусія, коли діти разом з учителем узгоджують 
правила, прагнуть дійти рішення, з якими погодяться всі. 
Відбувається голосування за правила. У разі потреби може 
вироблятися спільне рішення про внесення змін до правил [1].  

Отримані результати при використанні вправи-тренінгу на 
уроці трудового навчання представлено у табл. 1.  

 
Таблиця 1 

Права, обов’язки та правила у майстерні 
Права Обов’язки Правила 

Кожен має право 
відвідувати заняття у 
школі 

Ми дотримуємось загальних 
правил поведінки учнів 

Приходити вчасно 

Право на участь в 
загальній практичній 
діяльності 

Ми дотримуємось правил БЖ 
при виконанні спільної роботи з 
іншими учнями 

Безпечно 
співпрацювати з 
іншими учнями 

Кожен має право бути 
почутим 

Ми уважно слухаємо кожного Зберігати тишу, 
коли говорять інші 

Кожен має право на 
свою думку 

Ми поважаємо думку кожного Розуміти думку 
інших 

Кожен має право 
мати персональні 
ґаджети 

Використовуємо персональний 
ґаджет чи телефон за 
дозволом вчителя 

Вимикати телефон 
на уроці 

Право на толерантне 
відношення до себе 

Ми ввічливі до вчителя та 
інших учнів 

Цінувати і 
поважати інших, 
бути 
доброзичливим. 

 
Використовуючи тренінгові вправи, при виконанні проєктів 

на уроках трудового навчання, учні зрозуміють особисту 
відповідальність за дотримання правил, навчаться працювати в 
команді, брати на себе відповідальність за ухвалення рішення, 
зуміють планувати власну діяльність, орієнтуватись в 
різноманітних джерелах інформації та життєвих ситуаціях, 
спільно працювати з різними людьми, тобто адаптуватись до 
мінливих умов. Зазначені форми роботи спрямовані на 
формування громадянської компетентності в учнів. 

Така взаємодія з дітьми сприяє миру і взаєморозумінню в 
класі, робить акцент на активній позиції учнів, які повинні не лише 
знати свої права, але й цінувати їх та набувати практичного 
досвіду використання навичок у класі, майстерні, у шкільному 
житті. 

Отже, аналізуючи отримані результати, можна зазначити 
що, формування громадянської компетентності на уроках 
трудового навчання спрямовано на виховання відповідального 
члена громади і суспільства. При виконанні проєктів, через 
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створення колективної діяльності, роботи в групах, дослідницької 
роботи в учнів формується готовність до співпраці, толерантність, 
усвідомлення рівних прав і можливостей у демократичному 
суспільстві. 

Таким чином, формування громадянської компетентності 
передбачає перегляд традиційних поглядів на процес здобуття 
знань, використання активних форм і методів навчання, 
звернення до технологій навчання через життєвий досвід та 
активну участь у житті суспільства. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІГРОВОГО НАВЧАННЯ ЯК 
ЗАСІБ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Возненко І. В. 
Криворізької гімназії № 78 Криворізької міської ради, 

Дніпропетровської області 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 

Мета дослідження полягає в апробації методик 
використання ігрових технологій як однієї з форм організації 
пізнавальної діяльності молодших школярів під час навчання. 

Завдання дослідження: 
1. Теоретично обґрунтувати сутність, зміст і значення 

ігрової діяльності в психолого-педагогічній та науково-методичній 
літературі. 

2. Визначити психолого-педагогічні особливості розвитку 
творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку в процесі 
ігрової діяльності. 

3. Здійснити характеристику творчих здібностей та 
особливостей їх розвитку в учнів початкових класів у процесі 
ігрової діяльності. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text


27 

4. Запропонувати методичний інструментарій для розвитку 
творчих здібностей молодших школярів засобом ігрової 
діяльності. 

Актуальність дослідження. Сучасні першокласники – це діти 
шестирічного віку, для яких ігрова діяльність близька і зрозуміла. 
Звичні і знайомі з дошкільного віку стосунки сприяють залученню 
до гри, що є обов’язковою умовою включення молодших школярів 
у відповідну діяльність. Під час гри діти вільніше, ніж під час будь-
якої іншої діяльності, ставлять цілі, реалізують їх, аналізують 
результати. Граючи, вони виступають суб’єктами ігрового 
процесу, його активними творцями, здатними впливати на буття, 
постійно самовдосконалюючись. 

Одним із видів таких інноваційних технологій є ігрові 
технології. Їх використання на уроках у початковій школі 
відповідає природним потребам дитини. Адже за своєю природою 
гра – це найважливіша форма життєдіяльності дітей. 

Гра є найприроднішою і найпривабливішою діяльністю для 
молодших школярів. К. Ушинський писав: «Зробити серйозне 
заняття для дитини цікавим – ось завдання початкового 
навчання». 

Науковці виділяють такі типи ігор: предметні, сюжетні, 
рольові, ділові, імітаційні, ігри-драматизації, творчі ігри. Головна 
особливість творчої гри – наявність уявної ситуації, в якій дитина 
має можливість брати участь. У творчій грі дитина створює 
навколишню дійсність. 

Гіпотезою дослідження є припущення, що ефективність 
виховання наполегливості молодших школярів у процесі 
позакласної ігрової діяльності підвищиться, якщо: впровадити 
розроблену педагогічну модель та умови у позакласну діяльність 
із застосуванням рухливих й українських народних ігор відповідно 
до ступеня прояву наполегливості; обґрунтування системи 
рухливих та українських народних ігор відповідатиме віковим 
особливостям учнів для виховання наполегливості як 
особистісного утворення молодших школярів; виховний процес 
супроводжуватиметься систематичною діагностикою рівнів вияву 
досліджуваної якості; в ігровому процесі застосовуватиметься 
поетапна особистісно зорієнтована технологія виховання 
наполегливості учнів. 

Для розв’язання задач та досягнення мети використано такі 
методи дослідження: вивчення та аналіз психолого-педагогічної 
та науково методичної літератури з теми дослідження; 
узагальнення одержаної інформації з метою дослідження 
сутності, змісту і значення ігрової діяльності молодших школярів; 
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спостереження, опитування, анкетування, тестування з метою 
дослідження стану організації ігрової діяльності. 

Висновок і перспективи: використання ігрових технологій 
особливо доцільним є у роботі з учнями початкових класів. Саме 
для ефективності навчально-виховного процесу вчителям 
необхідно традиційні форми організації навчання комбінувати з 
ігровими технологіями.  

Ігрові технології на уроках допомагають вчителю 
активізувати й інтенсифікувати діяльність молодших школярів.  

Під час проведення уроку з застосуванням ігрових 
технологій, вчитель повинен вміло управляти емоціями 
молодших школярів, не нав’язувати своєї думки, а скеровувати 
їхню активність у потрібне русло. Завдяки ігровим технологіям в 
класі створюється сприятливий психологічний клімат, 
активізується навчальна діяльність школярів, підтримується 
інтерес до навчання. Емоційна забарвленість гри допомагає 
школярам легше пережити невдачі та подолати труднощі під час 
навчання. Ігрові технології навчання сприяють розвитку у 
молодших школярів самостійності, творчості, винахідливості, 
кмітливості, відповідальності, цілеспрямованості. 

Підсумуємо словами В. Сухомлинського: «Можливо, 
маленька дитина і повторює те, що зроблено, створене іншими 
людьми, але якщо цей вчинок є плодом його власних зусиль, він 
є творцем; її розумова діяльність – творчість». 
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м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Потрапляючи до школи після дитячого садка, дитина 
зустрічається з іншим видом діяльності – навчанням. Але гра 
залишається важливим засобом не лише відпочинку, а й творчого 
пізнання життя, адже у дитячі роки гра є основним видом 
діяльності людини. Гра – одна з найважливіших сфер у 
життєдіяльності дитини, вона забезпечує необхідні умови для 
всебічного розвитку особистості. Для педагога вона стає 
інструментом у навчально-виховному процесі, тому що дає змогу 
повніше враховувати вікові особливості дітей, розвивати 
ініціативу, створювати атмосферу розкутості, самостійності, 
творчості та умови для саморозвитку.  

Дослідник ігор школярів О. Газман зазначав: «Природа 
створила дитячі ігри для всебічної підготовки до життя. Тому гра 
має генетичний зв’язок з усіма видами діяльності людини і 
виступає як специфічна дитяча форма пізнання, праці, 
спілкування, мистецтва, спорту тощо». Проблему використання 
дидактичних ігор у навчальному процесі досліджували такі 
мислителі і педагоги: Платон, Арістотель, Франсуа Рабле, 
Я. Коменський, Д. Локк, Ж. Руссо, І. Кант, Ф. Шиллер, Г. Гросс, 
Ж. Піаже, К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухомлинський, 
А. Сікорський, П. Блонський, Л. Виготський, О. Леонтьєв, 
Д. Ельконін та ін. 

Практик і теоретик гри С. Шмаков виокремив ряд загальних 
положень, які віддзеркалюють сутність гри: гра – багатобічне 
поняття, означає заняття, відпочинок, розвагу, забаву; гра – 
найприродніша форма вияву дитячої діяльності, у якій 
усвідомлюється, вивчається навколишній світ, відкривається 
широкий простір для виявлення свого «Я», особистої творчості, 
активності, самопізнання, самовираження; гра володіє 
синтетичною властивістю: вона вбирає в себе багато складових 
інших видів діяльності і виступає в житті дитини багатогранним 
явищем; гра – це потреба підростаючої дитини: її психіки, 
інтелекту, – це суто дитячий світ, вона є практикою розвитку; 
продукт гри – насолода її процесом, кінцевий результат – 
розвиток здібностей, які реалізуються». 
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Дидактичні ігри – найефективніші засоби розвитку 
пізнавальної активності дітей; це практичні вправи з вироблення 
оптимальних рішень, застосування методів і прийомів у штучно 
створених умовах. Дидактична гра у філософсько-педагогічному 
тлумаченні визначається як форма діяльності в умовних 
ситуаціях, спрямована на відтворення та засвоєння суспільного 
досвіду, фіксованого в соціально закріплених засобах здійснення 
предметних дій, у предметах науки і культури. У грі як в 
особливому різновиді суспільної практики, що склалася 
історично, відтворюються норми людської життєдіяльності, 
дотримання яких забезпечує пізнання і засвоєння предметної та 
соціальної дійсності, інтелектуальний, емоційний та духовний 
розвиток особистості. Феномен гри вивчається в філософії, 
психології, етнографії, культурології, педагогіці та інших науках. 

На сьогодні, школа потребує такої організації своєї 
діяльності, яка забезпечила б розвиток індивідуальних здібностей 
і творчого ставлення до життя кожного учня, впровадження різних 
інноваційних навчальних програм, реалізацію принципу гуманного 
підходу до дітей. В сучасній школі виникає насущна потреба у 
розширенні методичного потенціалу в активних формах 
навчання, до яких відносяться ігрові технології. Ігрові технології є 
однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити процес 
навчання цікавими і захоплюючими. У проєкті концепції «Нова 
школа. Простір освітніх можливостей» читаємо: «…навчання буде 
організовано через діяльність, ігровими методами як у класі, так і 
поза його межами…». Видатний педагог Василь Олександрович 
Сухомлинський промовив фразу, яка стала основою всього того, 
що містить у собі гра. Він ніби закликав: «Навчайте граючись, а 
граючись навчайте» [2, с. 9]. 

Цікавість умовного світу гри робить позитивною, емоційно 
забарвленою монотонну діяльність із запам’ятовування, 
повторення, закріплення чи засвоєння інформації, а емоційність 
ігрового дійства активізує всі психічні процеси і функції дитини. 
Іншою позитивною стороною гри є те, що вона сприяє 
використанню знань у новій ситуації, таким чином, вивчений 
учнями матеріал проходить через своєрідну практику, вносить 
різноманітність і інтерес у навчальний процес. Гра належить до 
традиційних і визнаних методів навчання і виховання 
дошкільників, молодших школярів і підлітків. В ігровій діяльності 
освітня, розвиваюча й виховні функції діють у тісному 
взаємозв’язку. Постає низка питань: чому саме у грі створюються 
сприятливі умови для засвоєння нових знань і умінь? Чому гра так 
подобається дітям? Гра – школа професійного життя. Але від 
звичайної школи вона відрізняється тим, що дитина навчаючись у 



31 

ході гри, і не підозрює про те, що чомусь навчається. У процесі 
такого навчання вчаться і вчать всі учасники гри в результаті 
активних контактів один з одним. Ігрове навчання ненав’язливе. 
Гра здебільшого добровільна й бажана. 

Отже, найважливіший секрет гри в тому, що вона 
обов’язково побудована на інтересі і задоволенні. Вона дарує 
радість і захоплення, адже сам процес гри сповнений 
несподіванок, а результат – завжди таємниця. Примусити гратися 
неможливо, захопити грою можна. З давніх часів гра 
використовувалась як засіб навчання дітей. Також вона 
розглядається як потреба молодого організму, висувається у ряд 
педагогічних засобів, які викликають зусилля думки та 
стимулюють пізнавати світ. Діти пізнають світ у своїх іграх легко, 
вільно, без «натиску», тому існує кілька груп ігор, які розвивають 
інтелект дитини – це предметні, творчі та дидактичні. Дидактичні 
ігри, які використовуються в сучасній початковій школі, виконують 
різні функції: активізують інтерес та увагу дітей, розвивають 
пізнавальні здібності, кмітливість, уяву, закріплюють знання, 
вміння і навички, тренують сенсорні вміння. Місце і роль ігрової 
технології в навчальному процесі, сполучення елементів гри та 
навчання багато в чому залежить від розуміння вчителем функцій 
педагогічних ігор, адже функція гри – це її різноманітна корисність. 
У кожного виду гри своя корисність. 
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Реформування системи освіти сприяє появі сучасних 
інноваційних технологій, що є на часі. Не виключенням є й 
початкова освіта, яка серед концептуальних засад Нової 
української школи виділяє готовність до нововведень, суспільних 
змін, можливості впровадження різних варіацій, технік, винаходів 
тощо. Головні засади оволодіння учнями знань, умінь і навичок з 
основ наук та мистецтва, формування таких гнучких навичок як 
креативність, ініціативність, творчість, комунікативність, критичне 
мислення тощо відображено в Концепції Нової української школи 
[3]. Саме LEGO-технології для сучасної початкової освіти є 
інноваційною системою. 

Методику навчання за LEGO-технологією у НУШ описано в 
роботах Т. Биковського, Т. Вихренко, Ю. Грицкової, Д. Денисюк, 
Ю. Іванової, О. Павлик, О. Петегирич, Т. Полянської, В. Ткачук, 
О. Тополюкової, Н. Чигрин та ін. Використання технології «Шість 
цеглинок LEGO» представлено педагогами О. Рома, О. Міхєєвої, 
Ю. Максаєвої та ін.  

Конструктор LEGO є універсальним та має ряд переваг у 
порівнянні з іншими видами, наголошує Ю. Грицкова – це 
«унікальна пластмаса, велике різноманіття деталей і можливість 
їх оригінального використання, яскравість, якість, безпечність, 
свобода у виборі тематики і матеріалу, що викликає з боку дітей 
інтерес саме до цього конструктора» [1, c. 106]. За допомогою 
LEGO-деталей учні можуть конструювати, будувати, створювати 
нове та проєктувати. Унікальність конструктора полягає в тому, 
що він не має чітких інструкцій з використання, з усіх деталей 
можна моделювати, що відкриває простір для пошуку, сприяє 
розвитку дитячої допитливості, конструкції можна 
вдосконалювати, змінювати, трансформувати у будь-що, що 
необхідно дітям для гри. LEGO «немає вікових обмежень і діти 
мають можливість продовжувати займатися цим видом 
діяльності, ускладнюючи й удосконалюючи свої вміння» [1, с. 107]. 

Розглядаючи можливості LEGO-конструювання 
Т. Гурковська відмічає сумісність деталей конструкторів у межах 
однієї серії, виконаної в різні роки. Наприклад, деталі набору 
LEGO «Будинок» кінця минулого сторіччя підходять до сучасного 
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конструктора «Будинок» [2]. Тобто, конструювати з LEGO 
можливо будь-що і при цьому розвиватися, навчатися, пізнавати 
нове, удосконалювати набуті вміння і навички. 

Доведено, що використання LEGO в освітньому процесі 
розвиває в учнів пам’ять, думку, почуття тощо, сприяє процесам 
пізнання та розвитку. В процесі роботи з LEGO учень осягає певні 
істини, створює певні ідеї, розвиває навички, які будуть корисні в 
повсякденному житті, а можливо і в майбутній професійній 
діяльності. 

LEGO конструювання в початковій школі сприяє творчому 
мисленню учнів, учить знаходити взаємозв’язки, будувати 
ланцюжки логічних суджень, планувати свої дії, висловлювати 
власну думку, дозволяє здійснювати корекцію психічних процесів 
та подоланню розладів мовлення в учнів початкової школи. 

Робота з LEGO в початковій школі має декілька етапів: 
І етап – знайомство з LEGO-конструктором. На цьому етапі 

учнів необхідно ознайомити з деталями конструктора шляхом 
виконання простих, недовготривалих завдань, при цьому 
акцентуючи увагу учнів на кількості штирів, називають цеглинки за 
їхньою кількістю (цеглинка 2×2, цеглинка 2×4). Така підготовка 
дозволить дітям швидко орієнтуватися в деталях конструктора та 
швидко працювати й виконувати завдання вчителя. 

ІІ етап – це виконання індивідуальних та групових завдань. 
Цей етап сприяє формуванню в учнів таких навичок як, 
спілкування; командна робота; прояв ініціативи; генерація нових 
ідей; критичне мислення; оперування інформацією. 

Для початкової школи базовий набір LEGO можна 
використовувати у груповій, самостійній та індивідуальній роботі 
з учнями, вивчаючи математику, природознавство, українську 
мову і навіть мистецтво. 

Так, при проведенні ранкової зустрічі за допомогою 
цеглинок учні можуть вітатися, знайомитися, показати свій настрій 
(наприклад: червоний – поганий, жовтий – нормальний, зелений – 
чудовий), грати в ігри, відтворювати певні ситуації, аналізувати, 
висловлювати свої думки і логічно обґрунтовувати їх. 

При вивченні математики учні з цеглинками LEGO 
вправляються у математичній грамотності, застосовують на 
практиці отриманий досвід та знання. Також це дозволить в ігровій 
та веселій формі легко навчитися рахувати, вирішувати приклади, 
ознайомляться з дробами.  

На уроці української мови різнокольорові деталі стануть 
частинами мови – іменник, прикметник, дієслово, тощо. За 
допомогою цеглинок можливо створювати букви, слова, 
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словосполучення та речення. Під час колективних занять, 
об’єднуючи цеглинки, можна складати невеликі розповіді та казки. 

Вивчення природознавства буде цікавішим, якщо за річки, 
озера, моря будуть відповідати деталі блакитного кольору, а 
рослини позначимо зеленим, сонце жовтим тощо. 
«Подорожуючи» за допомогою LEGО школярі дізнаються про 
визначні місця, досліджуватимуть світ, вивчатимуть планети та 
зорі. 

Уроки мистецтва із конструктором LEGО мають багато 
варіацій. Тут можна проявити всю свою фантазію та креативність. 
Діти розкладають цеглинки на аркушах паперу, обводять їх, 
домальовують різні деталі і отримують чудові малюнки. Або ж 
просто складають задану вчителем тваринку з цеглинок. 
Найцікавіше, що у кожної дитини вийде свій варіант тваринки. 
Оскільки поєднання лише двох цеглинок LEGO можливе 24 
різними способами. 

У роботі з LEGO-конструювання у початковій школі 
працюють за принципами: послідовності; наочності; доступності; 
врахування індивідуальних особливостей, інтегрованого підходу. 

Методи та прийоми LEGO-конструювання, що застосовують 
у початковій школі, описано у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Методи та прийоми LEGO-конструювання у початковій 
школі 

Методи Прийоми 

Наочний 
Розгляд на заняттях готових споруд, демонстрація способів 
кріплення, прийомів підбору деталей за розміром, формою, 
кольором, способи утримання їх в руці або на столі. 

Інформаційно-
перцептивний 

Огляд LEGO деталей, що передбачає підключення різних 
аналізаторів (зорових і тактильних) для знайомства з 
формою, визначення просторових співвідношень між ними 
(на, під, зліва, справа). спільна діяльність педагога і дитини. 

Репродуктивний  
Відтворення знань і способів діяльності (форма: збирання 
моделей і конструкцій за зразком, бесіда, вправи по 
аналогу) 

Практичний  
Використання дітьми на практиці отриманих знань і 
побачених прийомів роботи. 

Словесний  
Короткий опис і пояснення дій, супровід і демонстрація 
зразків, різних варіантів моделей.  

Проблемний  
Постановка проблеми і пошук рішення, творче 
використання готових завдань (предметів), самостійне їх 
перетворення.  

Ігровий  
Ігровий Використання сюжету ігор для організації дитячої 
діяльності, персонажів для обігравання сюжету.  

Частково-
пошуковий 

Вирішення проблемних завдань з допомогою педагога. 
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Отже, у процесі освітньої діяльності в початковій школі із 
застосуванням LEGO-конструктора учні не просто описують свої 
об’єкти проєктування і розповідають про їх призначення, а й 
відповідають на питання в процесі здійснення конструктивно-
моделювальної діяльності, причому на питання не тільки 
педагога, а й на питання інших дітей. Це розвиває комунікативні 
навички, так як в процесі спільної діяльності діти можуть 
поцікавитися тим, що і як роблять інші, отримати або дати пораду 
про способи кріплення або об’єднати свої конструкції для більш 
масштабної. Таким чином, роботи з LEGO є тим видом 
продуктивної діяльності, що ґрунтується на творчому 
моделюванні з використанням широкого діапазону універсальних 
LEGO-елементів і сприяє всебічному розвитку учнів початкової 
школи. 

Література: 
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna0/o20serednya/nova-ukramska-shkola-
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Герасименко О. В. 
Андріївський заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів 

Андріївської сільської ради Краматорського району  
м. Краматорськ, Донецька область, Україна 

Реалії сьогодення висувають перед сучасною школою 
формування соціокультурної компетентності здобувачів 
початкової школи. Ґрунтуючись на дослідженнях науковців 
О. Овчарук, О. Локшина, Н. Бібік, О. Пометун, О. Савченко, 
з’ясовано, що сутність соціокультурної компетентності полягає у 
здатності особистості сприймати, аналізувати, оцінювати 
прочитані чи почуті українські тексти, висловлювання про 
Батьківщину, родину, історію рідного краю, народні звичаї і 
традиції, мистецтво, національні свята, рослинний і тваринний 
світ України, загальнолюдські цінності тощо і добирати та 
використовувати ті з них, які необхідні для досягнення певної 
комунікативної мети. 

Формування соціокультурної компетентності учнів 
здійснюється засобами рідної, бо «саме за допомогою слова 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna0/o20serednya/nova-ukramska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna0/o20serednya/nova-ukramska-shkola-compressed.pdf


36 

відбувається залучення школярів до загальнолюдських і 
національних цінностей, виховання креативності, розвиток 
здатності до самореалізації» [1]. 

Погоджуємося з думкою Г. Луценко, про необхідність 
розвитку національної свідомості в Україні як потребу 
«формувати в школярів соціокультурні знання й вміння, 
виховувати шанобливе ставлення до життєдайного джерела 
народної мудрості, продовжувати кращі традиції минулого, 
примножувати їх, вміло трансформувати в сучасне життя» [1]. 

Тож, для досягнення соціокультурної мети, за Г. Луценко, 
необхідно реалізовувати на заняттях мовно-літературного циклу 
наступні завдання: 

− вироблення в учнів уміння взаємодіяти з іншими людьми 
в полікультурному суспільстві; 

− залучення школярів на практиці ефективно 
застосовувати набуті знання й уміння; 

− формування духовного світу учнів, ціннісних 
світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів; 

− виховання для життя в цивілізованому громадянському 
суспільстві [1]. 

У системі засобів формування національної свідомості 
народу вагоме місце належить фразеології, адже засвоїти мову 
нації означає оволодіти нею на рівні фразеології.  

Відповідно до програми, навчання української мови має 
бути спрямоване на формування соціокультурної компетентності, 
яка охоплює загальнокультурний розвиток учнів, адаптацію їх до 
життя в певному соціальному середовищі, громадянське, 
патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання [3]. 
Уважаємо, що етнокультурний розвиток здобувачів початкової 
школи має здійснюватися під час навчання української мови та 
народознавчого матеріалу, а саме, шляхом ознайомлення з 
фразеологією [3]. Тож знання фразеології, уміння користуватися 
її засобами – невід’ємна ознака високої мовної культури кожної 
людини. 

У роботі пропонуємо розглядати фразеологізм як мовний 
знак культури, для досягнення мети всіх освітніх галузей 
Державного стандарту початкової освіти, а саме формування 
соціокультурної компетентності здобувачів початкової школи. 

Під час роботи над текстом стихійне несистематичне 
засвоєння дітьми мовних засобів назавжди обґрунтовані. Діти 
схоплюють фразеологізм у певному контексті, не розуміючи 
значення його. Така практика роботи не сприяє виробленню в 
учнів уваги до фразеологічного слова, інколи сприймають 
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фразеологізми буквально, на основі лексичних значень їхніх 
компонентів, що також перешкоджає у засвоєнні змісту 
прочитаного.  

Практичний досвід роботи доводить, що перший крок у 
систематичному збагачуванні словникового запасу здобувачів 
початкової школи – це фразеологічний словник, який «школярі 
можуть вести в алфавітному порядку або за темами … зберігати 
протягом всього навчання, поповнюючи їх». 

Наступним етапом, на думку дослідниці, в опануванні 
фразеологічних одиниць є проведення тренувальних вправ «…на 
засвоєння парадигмо-синтагматичних властивостей 
фразеологізму, з одночасним закріпленням значення, вимови, 
структури фразеологічної одиниці, її написання» [2]. 

Беручи до уваги специфіку початкової школи щодо 
вивчення фразеологічних одиниць, виокремлюємо два комплекси 
вправ. 

Перший комплекс вправ має на меті формувати навички 
сприйняття фразеологічних одиниць при аудіюванні та читанні 
засобами мультимедійних технологій, наприклад перегляд 
презентацій, перегляд малюнків, знаходження інформації через 
інтернет. Сприйняття фразеологічних одиниць у процесі читання 
і аудіювання – це дія, яка передбачає не тільки сприймання, але і 
розуміння почутого чи прочитаного. Цей комплекс включає такі 
різновиди вправ:  

− пояснення значення підкреслених словосполучень;  

− запам’ятовування і вживання фразеологізму як одного 
слова;  

− заміна виділених словосполучень близькими за 
значенням (користуючись довідкою); 

− заповнення пропусків відповідними словосполученнями; 

− знаходження відмінностей у значеннях підкреслених 
словосполучень; 

− уживання словосполучень як фразеологізмів, і як 
вільних; 

− знаходження відмінностей у близьких за структурою 
фразеологізмах (тримати себе – тримати себе в руках); 

− знаходження в тексті фразеологічних одиниць; 

− вправи з використанням фразеологічних словників.  
Призначення другого комплексу – формування навичок 

уживання фразеологічних одиниць в усному і писемному 
мовленні, навичок ситуативно – спрямованого вживання 
фразеологічних одиниць. 
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Сюди входять вправи на відпрацювання вживання 
фразеологічних одиниць спочатку у вузькому контексті, а потім у 
складі речень із використанням на початковому етапі опор – 
запитань, які допоможуть зорієнтуватися учням у визначенні 
ситуації мовлення, створення презентацій. 

Особливе місце в цьому комплексі займають вправи, які 
формують навички вживання фразеологічних одиниць, що мають 
відмінні синтаксичні зв’язки від зв’язків між компонентами у 
вільному словосполученні. Також сюди входять вправи на 
розрізнення близьких за значенням фразеологізмів, синонімічних 
фразеологізмів; на вживання фразеологічних одиниць однієї 
семантичної групи в переказі тексту; складання творів із 
використанням фразеологічних одиниць, продукування діалогів 
та ін. 

Отже, запропоновані комплекси вправ передбачають 
формування вмінь сприймання і розуміння (рецептивних вмінь), а 
також навичок вживання фразеологічних одиниць у мовленні 
учнів (продуктивних вмінь). 

Досвід роботи в початковій школі доводить, що основні 
труднощі у здобувачів початкової школи виникають під час 
розуміння і вживання фразеологічних одиниць, які носять 
семантичний характер. Виходячи з окресленого питання, 
запропонована система вправ, які, на нашу думку сприятимуть 
формуванню у здобувачів початкової школи соціокультурної 
компетентності взагалі та розвитку мовленнєвої компетентності 
зокрема: 

− вправи на знаходження фразеологізмів у тексті та 
розрізнення фразеологічних словосполучень від вільних; 

− вправи на визначення лексичного значення 
фразеологічних одиниць; 

− вправи на підбір синонімів та антонімів до поданих 
фразеологізмів; 

− вправи на визначення джерела походження 
фразеологізмів; 

− вправи на використання тлумачних та фразеологічних 
словників;  

− ігри; 

− вправи у формі тестових завдань; 

− вправи на вживання фразеологічних одиниць у мовленні 
молодших школярів. 

Уважаємо, що формування соціокультурної компетентності 
засобами фразеологізмів повинно бути спрямоване на розвиток 
усного та писемного мовлення здобувачів початкової школи, а 



39 

також забезпечує спілкування українською мовою, знання та 
розуміння творів художньої літератури, які вивчаються. 

Робота над укладанням з дітьми фразеологічного словника-
мінімума з тлумаченням ФО потребує подальшої та 
систематичної роботи. 
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ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Голуб’єва Я. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Пучков І. Р. 

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

Зміни, що відбуваються нині в соціальному, економічному, 
культурному житті України, впливають на демократичні процеси в 
суспільстві, на становлення нової системи освіти, орієнтованої на 
входження у світовий освітній простір. Цей процес 
супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та 
практиці навчально-виховного процесу, найважливішим 
принципом побудови якого стає орієнтація на особистість учня, на 
взаємодію вчителя й учня. Це знайшло відображення в концепції 
розвитку Нової української школи.  

Одна з ключових компетентностей Нової української школи 
– це уміння вчитися впродовж життя. Здатність до пошуку 
(дослідження) та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і 
навичок, організації навчального процесу (власного і 
колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та 
інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та 
способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну 
траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися 
впродовж життя.  

Навчання математики має унікальні можливості в плані 
інтелектуального розвитку учнів, у формуванні компонентів і 

https://vseosvita.ua/library/formuvanna-sociokulturnoi-kompetentnosti-na-urokah-literaturnogo-citanna-v-pocatkovih-klasah-134316.html
https://vseosvita.ua/library/formuvanna-sociokulturnoi-kompetentnosti-na-urokah-literaturnogo-citanna-v-pocatkovih-klasah-134316.html
https://dorobok.edu.vn.ua/article/view/2591
http://osvita.ua/doc/files/news/87/8793/01_ukr.pdf


40 

якостей мислення, які потрібні не тільки для продовження освіти 
й освоєння нових галузей знань, а й забезпечують успішність 
професійної діяльності та повноцінність повсякденного життя в 
сучасному суспільстві. Сучасною психологією та дидактикою 
накопичено великий теоретичний і практичний досвід із 
дослідження та розв’язання проблеми інтелектуального розвитку 
учнів під час навчання математики.  

Загальних аспектів формування різних прийомів 
математичної дослідницької роботи учнів торкнулися у працях 
Н. Кухтай, І. Бурч, Н. Лалак, О. Савченко, С. Скворцова, 
О. Онопрієнко, О. Фомін та ін. У роботах математиків-методистів 
навчальне дослідження найчастіше розглядають як елемент 
поглибленого вивчення математики (Н. Бібік, А. Ткачов, 
І. Гавриш, М. Коломієць). Тим часом один із концепції Нової 
української школи освіти полягає в тому, щоб під час навчання 
математики віддавати перевагу евристичному дослідженню. 
Поява завдань-досліджень у підручниках з математики для 
початкової школи свідчить про можливість включення в процес 
навчання математики технології формування дослідницьких 
умінь. 

До теперішнього часу розроблені й використовуються в 
освітній практиці технології трансформування знань, умінь і 
навичок, проблемного, програмованого, різнорівневого, 
адаптивного, модульного навчання тощо. Але, як показує аналіз 
методичних публікацій, дидактичних посібників, вивчення досвіду 
роботи вчителів, розвиваючий потенціал багатьох технологій, їхні 
можливості для формування дослідницьких умінь не реалізується 
в повному обсязі, що визначає, на наш погляд, доцільність 
проведення подальшої роботи в цьому напрямі. 

Формування у школярів дослідницьких умінь має 
відбуватися в процесі розроблення конкретних математичних 
моделей у деякому дослідницькому середовищі. Ми вважаємо, 
що таким оптимальним дослідницьким середовищем для 
молодших школярів є дослідницькі завдання, тобто завдання, 
виконання яких передбачає проходження учнем основних етапів 
математичного дослідження. 

Основне завдання педагогіки - навчити молодших школярів 
самостійно розв’язувати нестандартні задачі, що виникають у 
навчальній діяльності, вимагає змінити сформовану практику 
викладання математики, яка спрямована здебільшого на 
механічне запам’ятовування основних понять і відпрацювання 
окремих навичок. Тому проблему формування дослідницьких 
компетентностей у молодших школярів ми розглядаємо у 
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взаємозв’язку з пізнавальним інтересом, розумовими операціями, 
методами проблемного навчання. 

Сказане вище визначає актуальність теми, що зумовлена 
протиріччям між суспільною потребою у творчій особистості, 
здатній розв’язувати практичні задачі у своїй професійній 
діяльності, та реальною практикою навчання математики, що 
формує спеціалістів, які вміють виконувати лише обмежений 
набір шаблонних дій. 

Проблема нашого дослідження полягає в подоланні 
протирічь між об’єктивною необхідністю формування в учнів 
дослідницьких компетентностей в умовах Нової української школи 
та ситуацією, що реально склалася, слабкої розвиненості цих 
компетентностей засобами реалізації діяльнісного підходу до 
навчання. 

Мета дослідження полягає в розробці технології 
формування дослідницьких компетентностей учнів початкової 
школи. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що підвищенню якості 
знань учнів значною мірою сприяє розвиток математичного 
мислення завдяки впровадженню в процес навчання технології 
формування дослідницьких умінь.  

Відповідно до мети і гіпотези дослідження було поставлено 
такі завдання: 

1. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної 
літератури з проблеми дослідження розкрити характеристики 
розвиваючого навчання в початковій школі, уточнити сутність 
понять «формування», «дослідницькі вміння» у застосуванні до 
учнів початкової школи. 

2. Описати засоби формування дослідницьких 
компетентностей в початковій школі 

3. Проаналізувати вихідний рівень стану формування 
дослідницьких компетентностей учнів початкової школи 

4. Описати технологію формування дослідницьких 
компетентностей під час вивчення математики в початковій школі 

5. Проаналізувати результати педагогічного експерименту. 
Об’єктом дослідження є процес навчання математики в 

початковій школі. 
Предметом дослідження є формування дослідницьких 

компетентностей учнів початкової школи в процесі навчання 
математики в контексті діяльнісного підходу. 

Для розв’язання поставлених завдань використовувався 
комплекс таких методів дослідження: 

− теоретичних: вивчення, аналіз та узагальнення наукової 
літератури з метою ознайомлення зі станом досліджуваної 
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проблеми; систематизація, порівняння, узагальнення одержаних 
науково-теоретичних даних; 

− емпіричних: спостереження, анкетування, тестування, 
метод незалежних оцінок для діагностики стану проблеми. 
Педагогічний експеримент – для перевірки ефективності 
технології формування дослідницьких компетентностей на уроках 
математики в початковій школі; 

− методів математичної статистики − для обробки 
результатів експериментальної роботи.  

 
 

ВПЛИВ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ І ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ НА РІВЕНЬ УСПІШНОСТІ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 

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

Астапова А. Г. 
Донбаська державна машинобудівна академія 
м. Краматорськ, Донецька область, Україна 

У процесі підготовки фахівців з відповідних спеціальностей 
академія приділяє особливу увагу на фізичне виховання. Адже у 
процесі фізичного виховання відбувається формування фізичної 
культури особистості здобувачів. Важливу роль у вихованні 
студентів посідає спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча 
робота, метою якої є підвищення рівня фізичної підготовленості 
студентів, виховання високих морально-вольових і психологічних 
якостей, а також самостійності і дисциплінованості [3, с. 14–15; 4]. 

Аналіз спеціалізованої літератури та узагальнення 
практичного досвіду свідчать, що важливе значення у процесі 
фізичного виховання, яке спрямоване на вдосконалення фізичних 
і духовних якостей молодої особи, на формування свідомої 
потреби у зміцненні особистого здоров’я та підготовку студента 
до певного виду професійної діяльності, належність якісному й 
ефективному проведенню спортивно-масової і фізкультурно-
оздоровчої роботи [1]. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Робота виконана 
відповідно до плану науково дослідної роботи кафедри фізичного 
виховання і спорту Донбаської державної машинобудівної 
академії. 

У дослідженні взяло участь 30 студентів віком від 17 до 19 
років, різних навчальних груп, спеціальностей та різних за рівнем 
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успішності. Дослідження проводилося на заняттях з фізичного 
виховання. Групу респондентів розділили на дві підгрупи. Перша 
підгрупа – студенти, які регулярно займаються фізичними 
вправами та спортом, а також регулярно відвідують заняття з 
фізичного виховання та тренуються в спортивних секціях тричі на 
тиждень, мають досвід участі у спортивних змаганнях. Друга 
підгрупа – студенти, які не регулярно відвідують заняття з 
фізичного виховання, мають середні показники з фізичної 
підготовленості. Усі студенти, які приймали участь у дослідженні, 
не мають відхилення у стані здоров’я та віднесені до основної 
групи. 

Після розробки плану дослідження було проведене 
тестування студентів за методикою Т. Елерса «Мотивація до 
уникнення невдач». 

За результатами тестування встановлено, що у студентів 
першої підгрупи рівень мотивації на досягнення успіху вищий, ніж 
показник щодо уникнення невдач. 

В ході дослідження у студентів другої підгрупи виявлено, що 
мотивація уникнення невдач превалює над показниками 
мотивації досягнення мети. 

Результати показників тестування рівня мотивації студентів 
на досягнення успіху внесені у таблиці на основі яких розраховані 
середні показники (табл. 1) [4, с. 45–48]. 

 
Таблиця 1 

Результати тестування рівня мотивації студентів на 
досягнення успіху 

Рівень 
мотивації 

Перша група Друга група 
t расч. t крит. p 

Х m Х m 

23,1 0,63 18,8 0,7 5,71 2,45 <0,01 

 
За результатами ректорських контрольних робіт був 

проведений аналіз загальних показників успішності навчання 
студентів академії. Всі отримані результати були опрацьовані у 
таблиці. 

Результати аналізу показали, що у студентів першої 
підгрупи рівень якості навчання вищий, ніж у студентів другої 
підгрупи (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Результати аналізу успішності навчання студентів 

Рівень 
успішності 

Перша група Друга група 
t расч. t крит. p 

Х m Х m 

23,1 0,63 326,8 4,3 18,3 3,58 <0,001 

 
Проведене нами дослідження показало, що студенти які 

регулярно займаються фізичними вправами, активно беруть 
участь у спортивно-масовій роботі, мають високу мотивацію 
потреби в досягнені успіху та не сприятливі до боязні невдач, до 
того ж яскраво виражені мотиви стійкості, мають високу успішність 
в навчанні. Студенти, які не регулярно займаються фізичними 
вправами та не займаються спортом, мають підвищені показники 
рівня мотивації до уникнення невдач, мають страх, який знижує 
кількість спроб до виконання нових вправ або завдань, а з більшої 
кількісті спроб вірогідність вдалих зменшується, мотивація 
спрямована на уникнення невдач. 

У ході проведеного дослідження було встановлено: 
1. У студентів, які регулярно займаються фізичними 

вправами, відвідують спортивні секції та беруть участь у 
змаганнях, виявлена висока успішність в навчанні та активність у 
громадських заходах, мотивація до досягнення успіху вища, ніж у 
тих, хто не займається фізичною культурою або займаються не 
регулярно. 

2. У студентів де превалювала мотивація до уникнення 
невдач, нижча успішність на навчальних заняттях та знижений 
інтерес до громадської діяльності. 

3. Динаміка росту рівня мотивації студентів до досягнення 
успіху в процесі навчання може бути досягнута шляхом залучення 
їх до систематичної участі в спортивно-масовій та фізкультурно-
оздоровчій роботі. 
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МОНІТОРИНГ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ  
ДО НАВЧАННЯ В НУШ 

Гранкіна І. М. 
Відділ освіти виконавчого комітету  

Жовтоводської міської ради 
Комунальний заклад загальної середньої освіти ліцей №3 

м. Жовті Води, Дніпропетровська область, Україна 
Мамон Л. А. 

Відділ освіти виконавчого комітету  
Жовтоводської міської ради 

Комунальний заклад загальної середньої освіти ліцей №3 
м. Жовті Води, Дніпропетровська область, Україна 

Хорольська Н. І. 
Відділ освіти виконавчого комітету  

Жовтоводської міської ради 
Комунальний заклад загальної середньої освіти ліцей №3 

м. Жовті Води, Дніпропетровська область, Україна 
Проблема готовності дитини до школи є актуальною у 

контексті нового Державного стандарту початкової освіти. Високі 
вимоги життя до організації виховання і навчання змушують 
шукати нові, більш ефективні психолого – педагогічні підходи, 
націлені на приведення методів навчання у відповідність вимогам 
життя. У цьому плані проблема готовності дошкільників до 
навчання в школі набуває особливого значення. Від успішного 
розв’язання цієї проблеми залежить адаптація дитини до 
шкільного життя, оволодіння нею навчальною діяльністю і, як 
наслідок, формування всебічно розвиненої особистості. 
Готовність дитини до шкільного навчання вчені насамперед 
розглядають з точки зору відповідності рівня розвитку дитини 
вимогам навчальної діяльності. З її вирішенням і пов’язане 
визначення цілей і принципів організації занять «Дошкільнятка». 

Врахувавши всі критерії готовності дитини до школи, було 
розроблено систему занять групи «Дошкільнятко», яка дозволяє 
учителю максимально ефективно використати час для 
згуртування колективу, налаштувати на темп роботи учителя, і 
головне – з різних аспектів вивчити рівень готовності до школи 
кожної дитини. Це дуже важливо, оскільки паралельно із 
заняттями учитель для себе здійснює моніторинг готовності 
дитини до школи: визначає рівень морфологічного, 
функціонального і психічного розвитку дитини, при якому вимоги 
майбутнього систематичного навчання не приведуть до 
перевантажень і відхилень у розвитку. Від того, як учитель 
спланує, реалізує завдання кожного заняття, залежить їх 
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інтегративний результат, що сприяє до умов і вимог майбутнього 
шкільного навчання. 

Дитина адаптується до школи на першому етапі навчання, і 
від того наскільки вдало перший вчитель спроєктує освітній 
простір, передбачить індивідуальні траєкторії розвитку, 
визначається навчання дитини протягом всієї початкової школи. 
А знаючи, на що звернути увагу, можна уникнути проблем. 
Заняття групи «Дошкільнятка» – потужний засіб вивчення 
учителем дітей, їх здатності пристосовуватися до нових умов, 
сприймати інших. В даний час існує велика кількість 
діагностичного інструментарію щодо визначення рівня готовності 
до школи, який можна з певною часткою умовності розділити на 
три групи: 

1) програми, що діагностують рівні розвитку окремих 
психічних функцій, використовуваних в навчальній діяльності;  

2) програми, що діагностують сформованість передумов 
оволодіння навчальною діяльністю;  

3) змішані програми, що діагностують і окремі психічні 
функції, і передумови навчальної діяльності, але вони мають 
проводитися фахівцями і потребують часу.  

Учитель першого класу, плануючи роботу, вже повинен 
володіти первинною інформацією, яка дозволить максимально 
враховувати всі переваги і проблеми, що можуть виявитися. 
Найкращий спосіб її отримати – спланувати заняття підготовчої 
групи «Дошкільнятко» таким чином, щоб мати можливість 
спостережень і аналізу виконання завдань різного рівня 
спрямування. Тобто, плануючи систему занять, учитель має 
передбачити моніторинг рівня готовності дітей до навчання у 
школі. 

Результат такого моніторингу допомагає: 

− виявити особливості психологічного розвитку дітей з 
метою визначення індивідуального підходу до них у процесі 
моделювання освітньо - виховного процесу в першому класі; 

− виявити дітей з низьким рівнем готовності до навчання в 
школі з метою передбачення роботи з ними, спрямованої на 
профілактику шкільної дезадаптації. Слід враховувати, що 
обов’язковою вимогою до побудови вчителем системи 
моніторингу є економічність, тобто можливість отримати 
первинний необхідний обсяг інформації в максимально короткі 
терміни. 

При підготовці моніторингу учителеві необхідно чітко 
визначитися, що саме його цікавить і що він буде відстежувати. 

Сьогодні практично загальновизнано, що готовність до 
шкільного навчання має багатокомпонентну структуру і вимагає 
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комплексного дослідження. В структурі готовності прийнято 
виділяти наступні компоненти: особистісна готовність, 
інтелектуальна готовність, соціально-психологічна готовність, 
мовна та мовленнєва, емоційно-вольова готовність.  

 
Визначення: 
0 б. – дитина не виконує взагалі; 
1 б. - виконує із значними помилками; 
2 б. – виконує із незначними помилками; 
3 б. – дитина чітко виконує завдання 
 

Таблиця 1 
Розвиток дрібної моторики і готовності руки до письма 

№ 
з
п 

П.І
. 

ди
ти
ни 

Розвиток дрібної моторики і готовності руки до письма 

Привіт
ання 
1-20 

Склад
ання з 
геоме
тричн

их 
фігур 

3,8,9,1
9,20 

Роб
ота 

з 
кру
пою 
17,2

0 

Ґудзики 
Штриху
вання 

6,7 

Мал
юван

ня 
3,5,8

-
11,13
,15,1

8 

Креслення 
4,5,12,15,16

,18,19 

Пальчик
ова 

гімнасти
ка 
3,4 

1         

2         

3         

4         

 
 

Таблиця 2 
Мовленнєвий розвиток 

№ 
з
п 

П.І. 
дити
ни 

Мовленнєвий розвиток 

розумі
ння 

мови 

сенсомото
рний 

рівень 

навички 
словотв
орення 

слов
нико
вий 
запа

с 

грама
тична 
будов

а 
слова 

звуко
вимо

ва 

зв’яз
ність 
вимо

ви 

1         

2         

3         

4         
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Таблиця 3 
Психосоціальна готовність 

№ 
з
п 

П.І. 
дити
ни 

Психосоціальна готовність 

роль
, яку 
бере 
на 
себе 
дити
на 
під 
час 
гри 

дотрима
ння 
правил 

само-
регуля
ція 

реак
ції 

пам’я
ть  

кри
вля
ння 

легк
о 
при
йма
є 
доп
омо
гу 

має 
пізна
-
валь
ний 
інтер
ес 

1          

2          

3          

4          

 
Таблиця 4 

Емоційно-вольова готовність 
№ 
з
п 

П.І. 
дит
ини 

Емоційно-вольова готовність 

домін
у-
ючий 
настрі
й 

агре
сія 

емоційна 
адекватні
сть 

сам
о-
оцін
ка 

трив
ожні
сть 

цікавіс
ть 

во
ль
ові 
зу
си
лл
я 

комуні
ка-
бельні
сть 

1          

2          

3          

4          

 
За результатами роботи, аналізуючи заповнені 

моніторингові таблиці, учитель для себе може: 

− побачити картину рівня сформованості кожного з 
основних компонентів готовності до навчання в школі кожної 
дитини, відзначити його сильні сторони розвитку, вчасно 
діагностувати його відхилення і на цій основі намітити шляхи 
індивідуальної корекційно - розвиваючої роботи; 

− простежити загальну картину розвитку групи, з метою 
організації всієї подальшої освітньо-виховної роботи, а також для 
оцінки ефективності педагогічного процесу в першому класі. 

Все узагальнено можна представити у вигляді моделі. 
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Результативність такої роботи вже чітко прослідковується у 

перші місяці навчання дитини у першому класі і дозволяє 
запобігти критичних моментів адаптаційного періоду. 

Література: 
1. Гобова Л.Ю. Психологічний супровід школяра за допомогою курсу 

«Психологічна готовність до життя» для школярів 1–7 кл. Практична психологія 
та соціальна робота. 2004. № 3. C. 40–52. 

2. Жукова А. Психологічна готовність дітей до навчання. Відкритий урок 
: розробки, технології, досвід. 2006. № 21–22. С. 40–47. 

3. Ілляшенко Т. Про готовність дітей до шкільного навчання. Початкова 
школа. 2002. № 3. С. 69–71. 
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MEDIA TEXT AS A MEANS OF FORMING THE EMOTIONAL AND 
ETHICAL COMPETENCE OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

Гречаник С. В. 
Глухівський національний педагогічний університет 

 імені Олександра Довженка 
м. Глухів, Сумська область, Україна 

Гречаник Н. І. 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 
м. Київ, Україна 

Modern children grow up in a total iconic information 
environment, virtual reality, which has a significant impact on their 
consciousness and behavior. Numerous studies by Ukrainian and 
foreign researchers prove that for younger students the Internet and 
the virtual environment in general are becoming the most important 
channel for the constitution of motives (specific needs) and the 
satisfaction of classical needs in accordance with the well-known in 
the psychological literature of A. Maslow’s pyramid [5, p. 47].  

Media information is an important factor that affects the 
emotional sphere of the individual, his/her behavior, moral values, 
ethical beliefs, awareness of oneself and one’s role in society. 

Increased interest in media information is due to a number of its 
properties: relevance, imagery, emotional brightness, accessibility 
and ease of understanding. A negative consequence of the advantage 
of media information may be the habit of deliberate avoidance of 
complex educational tasks, as well as fixation on entertainment 
content 

The problem of media educational technologies is widely 
studied in the world educational space. Thus, the researchers of this 
issue in Canada are C. Worsnop, B. Duncan, J. Piette, A. Caron and 
others, in the UK – C. Bezelget, D. Buckingham, E. Hart and others, 
in the USA – J. Herbner, R. Cuby, R. Hobbs and others, in Australia – 
B. McMahon, R. Queen and others.  

Among Ukrainian researchers, S. Bader, O. Voloshenko, 
O. Ganyk, O. Mokrohuz, I. Staragina, K. Khrypun and others pay 
considerable attention to this issue. 

The content of the term media (from the Latin «media», 
«medium» – means, method, intermediary) allows us to call any 
information carrier, ranging from rock paintings, traditional books, 
works of art and ending with ultramodern phenomena of technological 
progress, a media text. 

As D. Anisimova notes, a media text is «an integrative, 
multilevel text that combines various semiotic codes (verbal, non-
verbal, media) into a single communicative whole, and also 
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demonstrates openness at the semantic, compositional, structural and 
symbolic levels» [1, p. 12]. 

According to S. Garina, it is appropriate to consider the media 
text as «an integrative multilevel sign that combines different semiotic 
codes (verbal, non-verbal, media) into a single communicative whole 
and demonstrates the fundamental openness of the text at the 
semantic, compositional, structural and symbolic levels» [2, p. 67]. 

Undoubtedly, media texts have a significant potential in the 
context of the formation of emotional and ethical competence of junior 
schoolchildren, which is based on a dynamic system of knowledge, 
skills, abilities that actively function in the personal plane and are 
transformed into a complex of motives, needs, emotional and volitional 
manifestations and other qualities that ensure the effectiveness of its 
formation, implementation and development [3, p. 46–47]. 

Firstly, they contribute to the assimilation of moral values, the 
formation of knowledge about ethical norms based on the analysis of 
media texts of ethical content. Secondly, they develop the ability to 
formulate judgments, contribute to the education of moral feelings 
(respect, compassion, empathy), as well as reflective abilities of 
students. However, this can be achieved with the right selection of 
media texts and their meaningful analysis, as well as by involving 
students in the creation of media texts on moral and ethical topics.  

On this basis, in order to form the studied quality in primary 
education students, it is necessary to select media texts that: 

1) correspond to the age characteristics and level of 
preparedness of students, contextual knowledge; 

2) meet the interests and needs of primary school children; 
3) have an educational aspect; 
4) contain the optimal amount of information of emotional and 

ethical content. 
Analysis of media text is a method of studying a text containing 

information and presented in any form and genre of media (TV 
program, film, material in the press, Internet site, etc.), by considering 
its individual aspects, artistic originality in order to develop students’ 
emotional response, independent judgments, critical thinking, 
aesthetic taste, ethical assessments, etc. 

Interpretation of a media text is an integral component of its full 
analysis, which involves the ability to audiovisual thinking, analysis 
and synthesis of the spatial and temporal form of media texts, to 
identify with the hero and the author, to understand and evaluate the 
author’s concept in the context of the structure of the work. 

In the context of the formation of emotional and ethical 
competence of junior schoolchildren at this stage of work with media 
texts, it is important to pay attention to its analysis, based on their own 
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emotional experience of junior schoolchildren, interpretation of the 
author’s position in terms of agreement or disagreement with it, 
assessment of the ethical significance of the work, the ability to 
correlate emotional perception with conceptual judgment, transferring 
this judgment to other types and genres of media works. 

It is worth noting that the interpretation of media text is a 
process, on the one hand, purely individual, depending on the 
perception, artistic and aesthetic taste, worldview and values of the 
addressee, and on the other – collective, because during the 
discussion, dialogue, debate about the media text being studied, there 
is a certain general mood, a desire to share their thoughts, feelings, 
experiences. 

Thus, the step-by-step analysis and interpretation of the media 
text, the variety of methods of educational activities and technological 
methods of their processing contribute to the artistic development of 
younger students, the improvement of their emotional sphere, the 
development of various forms of thinking (figurative, associative, 
creative, logical), the improvement of communicative qualities and oral 
skills, the education of ethical qualities of the growing personality. 
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АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Копиленко М. 

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

Війна має катастрофічні наслідки для здоров’я та добробуту 
дітей та молоді. Війни руйнують суспільства та сім’ї і часто 
порушують розвиток соціальної та економічної структури націй. 
Наслідки включають в себе тривале фізичне і психологічне 
пошкодження дітей і дорослих, зниження фізичного і людського 
капіталу, конфлікт викликає різні проблеми з психічним здоров’ям. 

Під час війни людина усіма силами намагається уникнути 
небезпек і залишитися в живих; тому одні висловлюють шоковий 
стан плачем і сильною тривогою, а інші покладаються на те, що 
являє собою психологічний процес, під час якого особа переживає 
напівприродне стан відразу після травми. Отримані психологічні 
симптоми (сильне занепокоєння, галюцинації, помітне 
збільшення руху, почуття провини та ін.) з’являються на деякий 
час після того, як загроза минула і можуть перетворитися на 
фізичні проблеми, такі як заїкання, повернення до сечовипускання 
(часто у маленьких у маленьких дітей), посивіння волосся у 
дорослих і навіть у дітей та ін. [5]. 

Діти, які беруть участь у конфлікті чи кризі, можуть бути 
змушеними покинути свої будинки. Така категорія дітей є 
особливо вразливими, оскільки часто втрачають важливі 
можливості соціального, емоційного та когнітивного розвитку, 
через те, що їхні батьки зайняті вирішенням проблем з 
налагодженням життя в нових умовах.  

Зазвичай, чинниками, що провокують появу стресу в дитини 
молодшого шкільного віку, є такі: недостатній інтелектуальний чи 
психомоторний розвиток дитини, брак допомоги та уваги з боку 
батьків; нездатність довільно керувати власною поведінкою; 
нездатність прийняти темп шкільного життя; використання 
батьками (часто несвідоме) дитини для розв´язання власних 
нереалізованих проблем та ін. 

Ознаками того, що дитина переживає стресовий стан, є такі 
розлади: 

− фізичні – порушення сну (від безсоння до постійної 
сонливості), порушення апетиту (від відмови від їжі до постійного 
відчуття голоду), часті скарги на головний біль, біль у ділянці 
серця, нудоту. 
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− емоційні – надмірна стурбованість своїм здоров´ям, 
невмотивовані спалахи гніву, подразливість, небажання 
спілкуватися з друзями (замкнутість, відчуженість від оточення), 
схильність до перфекціонізму (педантизм, максималізм під час 
виконання домашніх обов´язків, навчальних завдань, доручень, 
потреба в постійному схваленні), зниження самооцінки. 

− когнітивні – байдужість, відсутність інтересу до усього, 
труднощі з концентрацією уваги (нездатність зосереджуватися на 
конкретному предметі), зниження рівня успішності. 

− поведінкові – повернення до поведінкових форм більш 
раннього віку, жорстоке поводження з тваринами або людьми, 
крадіжки, утечі з дому, вандалізм, постійна і безпричинна брехня, 
значне підвищення рухової активності, метушливість або навпаки 
–завмирання у часі та просторі [4]. 

Одним із важливих психологічних чинників ефективності та 
надійності діяльності в напружених обставинах є стресостійкість. 
Вона зменшує негативний вплив сильних емоцій, сприяє 
готовності до дій, запобігає крайнім проявам стресу. 

Під стресостійкістю молодших школярів розуміємо 
здатність їхньої психіки долати стан надмірного емоційного тиску 
під час виконання складної діяльності, не піддаючись 
деструктивним емоційним навантаженням і зберігаючи стабільну 
позитивну спрямованість емоційних переживань. Однак успіх 
виконання певних дій у складній емоційній ситуації залежить не 
лише від емоційної стійкості, а й від інших особистісних якостей 
та досвіду дитини [3]. 

 Саме тому так важливо навчити дітей не уникати стресів, а 
правильно їх сприймати. Тобто в сучасних умовах, стресостійкість 
– це вміння дитини переносити нестандартну ситуацію, не 
занурюючись у стан стресу. 

Здійснюючи психолого-педагогічний супровід молодших 
школярів, виділяють найбільш необхідні етапи та напрямки 
роботи, що в подальшому забезпечують психологічну підтримку 
дитини протягом всього шкільного періоду. 

Для підвищення рівня стресостійкості у дітей молодшого 
шкільного віку використовують методи арт-терапії, дібрані з 
урахуванням індивідуальних особливостей розвитку, типів 
нервових систем, які ґрунтуються на самовираженні у процесі 
творчості – танці, малюнку, співу, складання віршів, казок тощо. 

Арт-терапія – це метод зцілення за допомогою творчого 
самовираження. Не терапія або лікування, а саме зцілення – 
досягнення цілісності. Зцілення пов’язане з духовною цілісністю, 
гармонією духу й тіла. Мистецтво є психотерапевтичним по своїй 
природі й сутності, тому що воно пов’язане з адаптацією людини 
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до навколишньої реальності, сенсом існування «Я» і внутрішнім 
буттям людини [2].  

Застосування арт-терапії в теперішніх умовах в Україні не є 
випадковим. Методи арттерапії близькі й потребам, і 
ментальності українців, для яких характерна орієнтація, скоріше, 
на емоційно-образне переживання, ніж на раціональне вирішення 
внутрішньопсихічних конфліктів. 

Аналізуючи потенціал використання арт-терапії у 
практичній діяльності, особливу увагу варто відвести 
різноманіттю методів арт терапії: казкотерапія, лялькотерапія, 
ізотерапія, фототерапія, тілесно-рухова терапія (активні рухові 
вправи, вербальні способи вивільнення емоцій, різні техніки 
тілесної дії), музикотерапія, драматерапія та ін. 

Вищезазначені технології можуть бути як групові, так і 
індивідуальні, де перевага надається роботі арт-терапевтичними 
методами саме в групі, яка дозволяє розвивати ціннісні соціальні 
навички, формує адекватну самооцінку і веде до зміцнення 
особистісної ідентичності. Завдяки взаємній підтримці, групова 
робота дозволяє спостерігати результати своїх дій і їх вплив на 
оточуючих, засвоювати нові ролі, розвиває навички прийняття 
рішень, комунікативні навички та здатність до адаптації [1]. 

Для того аби арт-терапевтичні методи застосовувались на 
заняттях успішно, потрібно, щоб техніки були простими, 
ефективними, щоб учні не відчували труднощів у виконанні тієї чи 
іншої техніки. В той же час вони мають бути цікавими, 
оригінальними та приємними для дітей, нетрадиційними, щоб 
мотивувати їхню діяльність.  

Заняття з елементами арт-терапії здатні зменшити стрес і 
допомогти справлятися з тривожністю, краще розуміти власні 
бажання та емоції, підвищити впевненість у собі, зменшити рівень 
стресу. 

Узагальнюючи вище сказане, можна констатувати, що 
використання у освітньому процесі засобів арт-терапії має 
неабияке значення для збереження і зміцнення психічного 
здоров’я дітей молодшого шкільного віку, а саме формування у 
них психологічної стійкості, подолання різного плану труднощів: 
навчальних, комунікативних, емоційних, сімейних, перед якими 
вона почуває себе слабкою і незахищеною, звільнення від страхів 
і бар’єрів, стресів, тривожності, сором’язливості, замкнутості, 
гіперактивності, нестриманості. 

Арт-терапевтичні техніки допомагають дітям знайти та 
зрозуміти себе, світ у якому вона живе, адаптуватися до будь 
якого нового середовища, вміти налаштовувати стосунки та 
спілкування з однолітками, вчителями, батьками. Саме засоби 
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арт-терапії у роботі з дітьми молодшого шкільного віку 
допомагають у формуванні всебічно розвиненої особистості, яка 
психологічно стійка, здорова та духовно збагачена. В арт терапії 
немає заборон і протипоказань, вона доступна для кожного, 
ефективна і головне – безпечна. 
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Визначення проблематики вдосконалення освітнього 

процесу, зокрема у педагогічних ЗВО, в умовах уведення 
інформаційних технологій, поза всяким сумнівом, є доволі 
актуальною. Ми впевнені, що важливим варіантом вирішення 
цього аспекту може бути створення інформаційно-освітнього 
середовища (далі – ІОС). 

Для кращого розуміння почнемо з тлумачення поняття 
«ІОС». Так, Н. Морзе пропонує розглядати «навчальне 
середовище (НС), тобто середовище, в якому безпосередньо 
розгортається навчальна подія, інформаційним середовищем 
(ІС), а джерела інформації – складниками цього  
середовища» [6, с. 117]. Ми згодні з позицією А. Чумака, що ІОС – 
це системно-організована сукупність засобів апаратно-
програмного, організаційно-методичного забезпечення, 
орієнтованого на задоволення потреб користувачів в 
інформаційних послугах і ресурсах освітнього характеру [7]. 
Тобто, ІОС включає в собі технічні та програмні засоби зберігання, 
опрацювання і передавання інформації. Завдяки розвиткові 
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такого середовища відбувається реалізація ІКТ в освітньому 
процесі. Для цього необхідно забезпечити (особливо, в умовах 
дистанційного навчання) інтенсивні зв’язки між учасниками 
освітнього процесу з інтенсифікацією їх пізнавальної навчальної 
діяльності завдяки створення системи для самостійної роботи з 
інформацією.  

Таким чином, повноцінне функціонування інформаційно-
освітнього середовища закладу освіти, перш за все, залежить від 
створення сучасної технічної бази (наявності комп’ютерів, 
комп’ютерних класів, мультимедійних проєкторів, інтерактивних 
дошок тощо).  

Утім склад і взаємозв’язки компонентів ІОС повинні мати 
гнучку структуру, що адаптується до особливостей предметного 
змісту, до потреб і здібностей педагогів. 

У сучасних умовах має, перш за все, змінюватися сама 
модель освітнього процесу. Дійсно, педагог має можливість 
практично з будь-якої теми підготувати матеріал, представлений 
за допомогою текстової, звукової, графічної, відеоінформації, для 
роботи з яким може вибрати завдання різного рівня складності, 
організувати діагностику знань і спрямувати освітній процес в 
інтересах розвитку особистості того, хто навчається. Тим самим 
може бути реалізована особистісно орієнтована модель 
навчання. Щоб змінити освітній процес, націлити його на 
досягнення нових результатів, необхідно цілеспрямовано 
формувати і розвивати інформаційно-освітнє середовище. 

Ми вважаємо, що розвивальним ІОС можна буде назвати 
тільки в тому випадку, коли воно буде поповнюватися новими 
інформаційними ресурсами, інструментами діяльності та 
технологіями використання цих інструментів в освітньому  
процесі [2–4]. 

В основі діяльності з формування компонентів ІОС лежить 
цільова установка модернізації освіти – підвищення її якості. 
Головним чинником добору змісту освіти та використовуваних 
освітніх технологій є вимоги до результатів навчання. Кожна з 
використовуваних педагогічних технологій повинна бути 
спрямована на введення до освітнього процесу тих чи інших видів 
навчальної діяльності майбутніх учителів, оскільки саме ця 
діяльність визначає можливість досягнення запланованих 
результатів. Сукупність усіх можливих освітніх технологій, що 
реалізуються в ІОС, визначає набір тих видів навчальної 
діяльності, які можуть бути реалізовані в цьому середовищі. 

Завдяки використанню компонентів ІОС підвищується 
наочність у навчанні, підсилюється емоційний вплив, 
відбувається активізація навчальної діяльності з підвищенням 
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уваги, кращим запам’ятовуванням, сприйманням, а відтак і 
засвоєнням навчального матеріалу, вивчення якого стає більш 
інтенсивним, збільшується обсяг самостійної роботи на уроці, 
коли кожен може мати індивідуальний та диференційований тип 
роботи, поглиблюються міжпредметні зв’язки з використанням 
доступу до мультимедійних даних у мережі інтернет за умови їх 
критичного опрацювання.  

Проаналізувавши компоненти освітнього процесу, 
дослідниця В. Імбер визначила певні педагогічні умови їх 
застосування: мотиваційне забезпечення оволодіння майбутніми 
вчителями мультимедійними навчальними засобами в умовах 
створення ІОС; алгоритмізація викладачами навчального процесу 
у ЗВО на основі їх системного використання; оволодіння 
майбутніми вчителями етапами мультимедійної візуалізації 
навчального матеріалу [5, с. 49]. Дослідники Є. Зінкевич та 
О. Кульбах [1] звертають увагу на необхідність дотримання 
певних дидактичних принципів, які сприяють результативності 
процесу навчання: принцип науковості (відповідність 
представлених відомостей сучасним вимогам науки та їх 
достовірність); принцип наочності (естетично завершене та 
виразне оформлення матеріалу); принцип доступності (зміст 
матеріалу повинен відповідати можливостям засвоєння знань 
майбутніми вчителями); принцип систематичності та 
послідовності (матеріал повинен бути представлений як елемент 
системного навчання відповідно до навчальної програми 
дисципліни); принцип зв’язку з життям (наочні ілюстрації, що 
використовуються під час створення мультимедійних 
презентацій, повинні буті сучасними та актуальними); принципи 
виховного навчання (зміст матеріалу повинен вирішувати не лише 
завдання навчання, але й виховання, наприклад, естетичного). 

Такими чином, названі нами умови використання 
компонентів ІОС більш ефективні за умови ретельного підходу до 
вибору засобів, перевірки їх адекватності, правильності 
наведених у них даних та певної систематичності їх застосування 
в освітньому процесі.  
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ 
ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Однією з актуальних проблем сьогодення є становлення 

особистості, здатної сприймати, розуміти та примножувати 
цінності духовної культури. У процесі розв’язання цієї проблеми 
суттєве місце посідає формування в молоді естетичної культури, 
естетичного світобачення, потреби й здатності створювати 
прекрасне в житті та мистецтві. Розв’язання цієї проблеми 
здійснюється завдяки ефективної організації естетичного 
виховання в закладах освіти, бо саме воно сприяє формуванню 
естетичних почуттів, смаків, поглядів та ідеалів, розвитку 
художньо-естетичної культури, здатності до естетичного 
освоєння дійсності, а також розвитку креативного, творчого 
мислення тощо. 

Зазначимо, що проблему розвитку естетичного виховання 
досить ґрунтовно досліджено сучасними науковцями (Ю. Борєв, 
І. Зязюн, М. Киященко, А. Ковальов, М. Овсянников та ін.). 
Наголосимо, що вчені активно досліджують питання необхідності 
розвитку естетичного виховання як невід’ємної складової 
шкільного виховання (М. Артеменко, В. Бутенко, О. Дем’янчук, 
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Д. Джола, І. Зязюн, А. Капська, Л. Коваль, Л. Масол, 
Н. Миропольська, Г. Тарасенко та ін.). У працях учених 
О. Апраксіної, Г. Бурова, Б. Неменського, М. Нечипоренко, 
І. Сташевської, Т. Танько, Т. Цвелих, Г. Шевченко та ін. увагу 
приділено проблемам місця та значення естетичної культури в 
системі виховання особистості. 

Естетичне виховання передбачає пізнання світу та людини 
через мистецтво. Учена Г. Шевченко під естетичним вихованням 
розуміла процес формування естетичного відношення до 
дійсності і активізації творчої діяльності особистості за законами 
краси, як повне засвоєння естетичного предмету, само по собі 
повинно розглядатися комплексно, тому що воно є частиною 
розумового, морального, трудового, громадянського, фізичного 
виховання [3]. Отже, в естетичне виховання вкладається поняття 
здатності проникати в усі сфери життя, формувати естетичне 
ставлення до дійсності в цілому, а не тільки в мистецтві. 

Згоджуємось із думкою дослідників означеної проблеми 
М. Колесниковим, О. Колесниковою, В. Лозовим, що мета 
естетичного виховання (водночас і самоціль суспільного 
розвитку) − людина, яка розкрила повноту своєї сутності, 
універсальна гармонійна особистість [1]. Тобто освітні заклади 
мають сприяти вихованню всебічно розвиненої, гармонійної 
особистості, якісною характеристикою якої є освіченість, 
компетентність, високоморальність, мудрість, урівноваженість, 
доброзичливість, відчуття краси, культура взаємин тощо. 

Зазначимо, що естетичне виховання найбільш широко 
використовується в позаурочній виховній діяльності − 
позашкільній та позакласній. Це пов’язано з тим, що вона має 
більш широкі можливості у виборі змісту, методів, прийомів, 
засобів проведення, не регламентована освітніми програмами, 
формами, часом і місцем проведення. Сучасні педагоги 
Н. Вітковська, О. Коркішко, С. Смирнов, М. Фіцула, О. Чубарева 
зазначили, що позакласна робота – це різноманітна освітня й 
виховна робота педагогічного колективу школи в позаурочний 
час, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, а 
позашкільна – це освітньо-виховна робота позашкільних закладів 
для дітей та юнацтва (Будинків школяра, технічної творчості, 
бібліотек, спортивних шкіл, об’єднань за місцем проживання 
тощо) [2]. 

Позаурочна виховна діяльність відіграє значну роль в 
організації вільного часу учнів, формує в них духовні потреби, 
розширює інтереси, виховує культуру дозвілля, привчає цінувати 
вільний час, надає значні можливості для вияву індивідуальних 
здібностей та таланту, самостійності та суспільної активності.  



61 

У позаурочній виховній діяльності естетичне виховання 
проводиться в різних формах: масових (вечори та конференції 
присвячені творчості видатних українських і зарубіжних мистців, 
зустрічі з художниками, музикантами, народними умільцями, 
конкурси, фестивалі, виставки тощо), групових (виховні години, 
свята, гуртки, інформаційні години, екскурсії, походи, ігри тощо) та 
індивідуальних (читання, бесіди, колекціонування, гра на 
музичних інструментах, малювання, плетіння, складання віршів, 
підготовка номерів художньої самодіяльності (виконання пісень, 
декламування віршів тощо), доручення щодо благоустрою школи 
та території тощо). Такі форми виховної роботи з естетичного 
виховання розширюють потреби учнів у знаннях, спілкуванні з 
однолітками та старшими, дозволяють знайти своє місце в 
спільній справі, виявити бажання займатися художньо-творчою 
діяльністю. Цілеспрямованість цих форм роботи допомагає 
розвивати естетичні почуття та смаки, розкривати творчі 
здібності, виявляти індивідуальність. Використання різноманітних 
форм і методів естетичного виховання (традиційних та 
інтерактивних) залежить від професіоналізму, компетентності, 
творчого підходу вчителя.  

Зважаючи на практику виховної роботи, в естетичному 
вихованні виділяють низку завдань − формування чуттєво-
емоційного досвіду, створення запасу знань про природу, самого 
себе, про світ художніх цінностей, накопичення різноманітного 
запасу звукових, колірних і пластичних вражень; формування 
естетичного світосприйняття, уміння емоційно сприймати, 
переживати й оцінювати естетично значущі предмети і явища; 
розвиток естетично творчих здібностей, виховання активного 
творця естетичних цінностей. Акцентуємо, що більшість педагогів, 
які займалися проблемами естетичного виховання молоді, 
зокрема М. Киященко, Г. Лубківський, О. Сивик та ін., 
наголошували на необхідності таких завдань в освітньому процесі 
закладів освіти. 

В естетичному вихованні школярів, як зазначили науковці, 
учителі-практики Н. Горобоць, Н. Дідусь, С. Костюк, 
М. Стельмахович, О. Яшина та ін., використовують різні джерела: 
твори образотворчого мистецтва; музику; художню літературу; 
театр, кіно, естраду, цирк; поведінку й діяльність школярів; 
природу, її красу в розмаїтті та гармонії барв, звуків, форм, 
закономірній зміні явищ; факти, події суспільного життя; 
оформлення побуту (домівка, клас, школа тощо). 

Зауважимо, що естетичний розвиток особистості, високий 
рівень її культури у процесі естетичного виховання буде 
забезпечуватися завдяки упровадженню педагогічних умов: 
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створення в соціальному середовищі дитини естетично 
привабливої обстановки; використання в навчально-виховній 
роботі творів образотворчого мистецтва, театрального та кіно-
телемистецтва, музики, художньої літературу, народних традицій 
та обрядів, природи, фактів, подій суспільного життя тощо; 
високої естетичної культури виховних заходів; широкого 
залучення учнів до гуртків художньої самодіяльності, участі в 
конференціях, конкурсах, концертах естетичного спрямування 
тощо; високої культури педагогів, батьків і соціального оточення 
(зовнішній вигляд (одяг, взуття, аксесуари, зачіска, манера 
поведінки, прикраси, макіяж тощо), професійні якості (висока 
кваліфікація, відповідальність і сумлінність, акуратність і 
пунктуальність у роботі, професіоналізм, компетентність, 
гуманітарна освіченість, майстерність, ерудиція, оптимізм, 
талант, творчі здібності, емпатичність тощо)); взаємодії школи, 
сім’ї, позашкільних закладів, закладів культури тощо. 

Отже, естетичне виховання особистості складний і 
суперечливий процес, який розвиватиметься успішно, якщо буде 
доцільним і сучасним, знаходитиметься в центрі уваги всього 
педагогічного колективу та постійно вдосконалюватиметься на 
основі принципів гуманізації, естетизації всього життя, творчої 
самодіяльності, неперервності, індивідуалізації та диференціації, 
єдності виховання та життєдіяльності, послідовності та 
систематичності, культуровідповідності, творчості та інноваційних 
підходів до організації діяльності. 

Шляхи організації естетичного виховання молоді у 
виховному процесі сучасного освітнього закладу дуже 
різноманітні, але важливо якісно організувати навчальний процес, 
у сфері якого формуються основні, зокрема й естетичні потреби 
школяра; упроваджувати естетичну освіту й навчання, що 
сприятиме педагогічному впливу на свідомість, почуття та 
діяльність школярів; створювати умови, які забезпечать 
різнобічний розвиток дітей, тобто планомірний цілеспрямований 
естетичний вплив через предметне середовище; створювати 
систему різноманітних суспільних взаємин (естетику в 
спілкуванні, навчанні, побуті тощо) для особистісного естетичного 
впливу на дитину; знайомити з різними видами мистецтва, яке 
сприятиме розвитку естетичного ставлення людини до себе та 
світу. 
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м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

У сучасних умовах велике значення надається якості 
шкільної освіти, підвищенню рівня знань та розвитку ключових 
компетентностей. 

Компетентнісний підхід, який акцентує увагу на 
результативності освіти, полягає не в певній сумі придбаних 
учнем знань або кількості засвоєної інформації, а в здатності 
знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно 
реалізовуватися на практиці та «забезпечити особисту реалізацію 
та життєвий успіх протягом усього життя». 

Інтеграційні процеси, що відбуваються в сучасній освіті, 
актуалізують використання в педагогічному процесі сучасних 
технологій і активних форм навчальної взаємодії. 

Кожну з компетентностей учні набувають під час вивчення 
різних предметів на всіх етапах освіти. Концепція Нової 
української школи визначає відповідні вміння, що є спільними для 
всіх компетентностей. Одним з таких вмінь стає «критичне 
мислення», яке ми можемо характеризувати як наукове мислення, 
що призводить до ухвалення певних рішень. 

Цілком очевидно, що процес мислення сучасної людини 
тісно пов’язаний з інформацією: друкованою, аудіовізуальною. 
Мислення вимагає зусиль вибору та зважування доказів. Якщо 
цей процес розвинений недостатньо, то люди відчувають 
труднощі в тому, щоб мислити самостійно. 

Здатність до критичного мислення і творчості можна 
розглядати як спосіб використання інтелектуальних здібностей 
для аналізу і оцінки інформації, а також створення нових 
концепцій, нових ідей, аргументів і гіпотез. Критичне мислення 
сприяє виробленню моделей для розуміння навколишнього світу, 
середовища і моделей дії. Медійна грамотність покликана 
формувати нові поняття, правила і навички, щоб допомогти 
людям правильно використовувати інформацію, поширювану 
медіа. 

Коли медійна грамотність ґрунтується на спонтанній 
практиці спілкування користувачів або їхньої звички щодо 
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сприйняття і тлумачення медійних повідомлень, які складають 
медіакультуру, пріоритетним стає критичний аспект – здатність до 
критичного сприйняття. Він важливий, оскільки основна функція 
даного аспекту – визначити причини спонтанності використання 
медіа, причини, що змушують нас інтерпретувати медіатексти тим 
чи іншим чином, механізми, за допомогою яких медійні засоби 
передають погляди, світогляд, ідеологічні переконання, що, по 
суті, є проявом медіаграмотності. 

Він має вирішальне значення, оскільки головним завданням 
медіаосвіти є розплутування цього клубка стереотипів, знаків, 
маркерів, меседжів, штампів, мотивів і структур, що складають 
медійне середовище. Завдання медійної грамотності полягає в 
тому, щоб вийти за рамки медійного впливу і використання 
технологій і розкрити приховані мотиви і механізми 
маніпулювання нашою свідомістю. 

Саме тому одним з важливих розділів формування медійної 
грамотності є критичне осмислення медіатексту. Медійна 
грамотність ґрунтується на теорії, практиці та дисциплінах, які 
формують критичний підхід. Одним з найважливіших компонентів 
програми формування медійної грамотності є критичний підхід до 
сприйняття медіа – спосіб, який допомагає нам витягувати сенс з 
інформаційних повідомлень. А головними навичками критичного 
аналізу стають – оцінка інформації, аналіз джерел на 
достовірність і надійність. 

Критичне мислення означає не негативність суджень, а 
розумний розгляд різноманітності підходів і філософій, з тим, щоб 
виносити обґрунтовані судження і рішення. 

Розвиток умінь працювати з інформацією не повинен 
носити епізодичний характер, хоча і може мати різні форми по 
відношенню до різних галузей знань. Наголосимо, що це найбільш 
важливо в початковій і середній школі, коли закладається система 
сприйняття, обробки, співвідношення інформації.  

Для старшого шкільного віку більш істотно саме розвиток 
критичного мислення – світ постає перед старшими школярами у 
всьому різноманітті своїх інформаційних зв’язків, і вміння 
зіставляти, аналізувати, відкидати несуттєве і концентруватися на 
необхідному, переконливо аргументувати свою точку зору і 
розуміти, що можуть існувати кілька правомірних позицій по одній 
і тій же проблемі допомагають як соціальній адаптації 
старшокласників, так і їх професійній орієнтації. 

Критично ставитися до змісту медіа означає сприймати 
контент, використовуючи критичне мислення, для того щоб 
аналізувати якість, достовірність, надійність і перспективу 
конкретного послання, беручи до уваги вплив медійного контенту. 
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Для того щоб обробляти великі обсяги інформації, необхідно не 
сприймати все на віру. А в тому, щоб зрозуміти, яке джерело 
інформації є вартим, може допомогти медіаграмотність. 
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АСАБЛІВАСЦІ ВЫВУЧЭННЯ НЕАЛАГІЗМАЎ 
Даўгала В. І. 

настаўнік беларускай мовы і літаратуры сярэдняй школы № 4 
г. Дзяржынск, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь 
Вывучэнне мовы, як роднай, так і замежнай, звязана з 

засваеннем новай лексікі. Як вядома, лексічны корпус мовы не 
стаіць на месцы, ён увесь час змяняецца. Некаторыя словы 
выходзяць з актыўнага ўжытку і ператвараюцца на архаізмы. Іх 
выкарыстоўваюць пры апісанні гістарычных падзей, таксама без 
іх не абысціся на ўроках літаратуры, дзе амаль у кожным тэксце 
ёсць назвы прадметаў, паняццяў, дзеянняў, якія існавалі раней. 

Іншай, не менш важнай часткай лексічнага корпуса 
з’яўляюцца неалагізмы. Іх асноўная мэта – абазначыць паняцці, 
якія раней адсутнічалі ў жыццёвых рэаліях. Без іх немагчыма 
ўявіць навуковы ці публіцыстычны тэкст. 

Паспрабуем выдзеліць нейкія асаблівасці вывучэння 
неалагізмаў у рамках сістэмы адукацыі. 

1. Неалагізмы найлепей вывучаюцца ў кантэксце іх 
этымалогіі. Вельмі карысна ведаць, з якой мовы паходзіць тое ці 
іншае слова. Вучням ці студэнтам можна запрапанаваць нават 
аформіць вынікі міні-даследавання ў выглядзе табліцы 1. 

Табліца 1 дэманструе, што неалагізмы часта ўзнікаюць у 
сферах гандлю і масавай камунікацыі. Менавіта гэтыя сферы 
развіваюцца ў нашы дні вельмі актыўна. Таксама відавочна, што 
менавіта англійская мова застаецца крыніцай запазычання 
большасці неалагізмаў. 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
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https://24tv.ua/education/v_ukrayinskih_shkolah_zaprovadyat_noviy_predmet_detali_n1239115
https://www.iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214728_1.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking
https://web.archive.org/web/20161208070545/http:/www.criticalthinking.org/ctmodel/logic-model1.htm
https://web.archive.org/web/20161208070545/http:/www.criticalthinking.org/ctmodel/logic-model1.htm
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Табліца 1 
Паходжанне неалагізмаў 

Неалагізм Мова 
паходжання 

Слова ў мове 
паходжання 

Значэнне 

маркетынг англійская marketing прадпрымальніцкая 
дзейнасць, звязаная з 
накіраваннем патоку 
тавараў і паслуг ад 
вытворцаў да 
спажыўцоў 

спікер англійская speaker прамоўца 

блогер англійская blogger аўтар анлайн-дзённіка 

буцік французская boutique невялікая 
вузкаспецыялізаваная 
крама (як правіла, для 
абмежаванага кола 
кліентаў) 

штрыхкод нямецкая Strichcode код, нанесены на 
ўпакоўку тавару ці іншы 
носьбіт 

 
2. Неалагізмы на ўроках беларускай мовы вывучаюцца 

суадносна з праграмамі вывучэння іншых прадметаў. Так, у 
старшых класах вучні знаёмяцца з камп’ютарнай тэрміналогіяй, 
якую паралельна вывучаюць і на ўроках інфарматыкі. 

3. Неалагізмы дапамагаюць вучням адчуць актуальнасць 
вывучэння мовы. Тое, што на занятках сустракаюцца знаёмыя і 
цікавыя тэрміны, робіць моўны курс больш цікавым. 

4. Неабходна ўлічваць новую арфаграфію 2008 г., паводле 
якой змянілася напісанне шматлікіх неалагізмаў (месенджар, 
камп’ютар, «Газпрам»), але ў старых крыніцах можна сустрэць 
іншыя варыянты напісання. 

У практыкаванні 1 прапануем замацаванне ведаў пра 
неалагізмы. 

Практыкаванне 1. Спішыце словы, устаўляючы 
прапушчаныя літары. 

Камп’ют…р, прынт…р, блог…р, банк…нг, міт…нг, 
ака…нт, фідб…к, ч…збургер. 

Цяжкасці, звязаныя з выкарыстаннем у мове неалагізмаў, 
выклікаюцца неадназначнасцю семантыкі ў новых словах, 
трансфармацыяй іх значэнняў. У выніку вялікая колькасць гэтых 
іншамоўных слоў робяць нашу мову зразумелай толькі для тых, 
хто ведае іх сэнс, значэнне [1, c. 290]. 

І. Мацвеенка адзначае, што функцыянальны падыход у 
даследаванні неалагізмаў становіцца адным з прыярытэтных 
напрамкаў сучаснай лінгвістыкі. Ён дае магчымасць выявіць, як і 
чаму чалавек выкарыстоўвае новыя словы, у тым ліку аўтарскія, 
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у розных сітуацыях, якія функцыі выконваюць гэтыя словы ў 
тэксце [2, c. 160]. 

Такім чынам, неалагізмы неабходна вывучаць комплексна, 
улічваючы асаблівасці іх ужывання ў мове і звязанасць іх з 
рэальным жыццём. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ 
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ГРИ 

Дегтярьова С. В. 
Криворізький державний педагогічний університет 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 

Проблематика економічного виховання дітей починаючи з 
раннього дошкільного віку визначалася досить актуальною в різні 
часи. Так, ведеться багато дискусій відносно розробки системи 
навчання дітей елементарним економічним знанням та 
формування у них економічних навичок.  

Дослідження вчених Н. Грами, Г. Григоренко, Р. Жадан, 
Є. Курак, Ю. Лелюк, А. Сазонової, І. Сасової, А. Смоленцевої, 
Г. Шатової та ін. довели, що діти дошкільного віку розуміють 
значення окремих економічних понять, якщо економічну освіту 
поєднувати з трудовим, моральним і розумовим вихованням, 
спрямовуючи її насамперед на формування розумних потреб 
дитини. 

У новій редакції Базового компонента дошкільної освіти 
передбачено формування в дітей елементарних споживчих 
уявлень, зокрема про товари і послуги, гроші. В освітній лінії 
«Дитина у світі культури» в частині «Предметний світ» зазначено, 
що дитина 6 років має «уявлення про заощадливе ведення 
домашнього господарства, вміє ощадливо ставитися до речей, 
грошей» [2, c. 15]. Розрізняє соціальні ролі «продавець», 
«покупець», поняття «товар», «гроші», «недбайливий», 
«заощадливий». 
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Економічне виховання – визначається, як цілеспрямований 
процес взаємодії дитини та дорослого, який орієнтований на 
засвоєння доступних віку елементарних економічних понять, 
формування морально-економічних якостей і моральних почуттів, 
необхідних для успішної економічної діяльності й розвитку 
інтересу до економічної сфери життя, а також формування 
навичок соціально-економічної поведінки 

Процес формування економічних навичок у дітей 
дошкільного віку має свою специфіку, що пов’язана з віковими, 
фізіологічними та педагогічними особливостями дітей певної 
вікової категорії. Одним з найважливіших періодів вважається 
старший дошкільний вік, тому що це період активного розвитку 
моральності, формування моральних звичок, емоцій та взаємин. 
Внаслідок цього можливості для економічного виховання дітей 
старшого дошкільного віку розширюються. 

Ученими підтверджено, що дітям дошкільного віку доступне 
розуміння окремих економічних понять, якщо економічну освіту 
поєднувати з трудовим, моральним і розумовим вихованням, 
спрямовуючи її насамперед на формування розумних потреб 
дитини. 

Сучасна дослідниця Н. Грама зазначає, що в дошкільній 
освіті визначилася необхідність упровадження економічної освіти 
саме з дошкільного віку [1]. Адже саме тоді, вони починають 
отримувати первинний досвід в елементарних економічних 
відносинах. На її думку, засвоєння економічної грамоти 
забезпечується єдністю змісту, поступовим розвитком 
елементарних економічних знань, умінь, навичок з постійним 
ускладненням їх відповідно до віку дітей. 

У старшому дошкільному віці важливо почати знайомити 
дитину зі світом економіки як з однієї з невід’ємних сторін 
соціального життя. При цьому економічне виховання здатне 
збагатити соціально-комунікативний та пізнавальний розвиток 
дітей старшого дошкільного віку. Крім того, правильно 
організоване економічне виховання сприяє моральному розвитку 
дитини. Головним складовим елементом економічної освіти та 
економічного виховання є формування у дошкільника поважного 
та бережливого відношення до праці оточуючих людей та її 
результатів. Дошкільник має усвідомлювати, що всі оточуючі його 
матеріальні та духовні блага, створені важкою працею багатьох 
людей, які вкладали значні зусилля задля користі всього 
суспільства. 

У старших дошкільників розвивається здатність розрізняти 
фінансові поняття: «дорожче і дешевше», «гроші», «моє – твоє», 
«вигідно» і «невигідно», «змінилося», «програв і виграв» та ін., 
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ситуація «успіх і невдача» сприймається емоційно, діти 
починають розуміти сенс економічних відносин. 

Ігри економічної спрямованості можуть бути як частиною 
занять, наприклад, з економіки чи математики, ознайомлення з 
природою та навколишнім світом, так і використовуватися в 
повсякденній життєдіяльності. Грати в такі ігри можна як усією 
групою чи підгрупою, так і індивідуально. У процесі такої ігрової 
діяльності кожна дитина отримує змогу практично застосовувати 
набуті знання, при цьому розширюючи власний досвід. 

На заняттях діти вивчають такі економічні поняття: 
асортимент, бартер, гроші, дефіцит, доходи, заробітна плата, 
витрати, оптова торгівля, покупець, споживання, продавець, 
розпродаж, витрати, реклама, ринок, товар, ціна. 

Ігри економічної спрямованості сприяють усвідомленню 
суспільних відносин та формуванню економічного досвіду, за 
такою тематикою: «Види витрат», «Гроші-ціна», «Покупки», 
«Банк», «Якість товарів», «Корисна річ», «Кордон», «Ощадливі й 
економні». 

Також ігри дозволяють дошкільникам дізнатися про те, що 
таке професія, праця, товар, гроші. Здійснюючи багато дій в іграх 
і вправах, дитина закріплює важливі соціально-економічні знання 
в цікавій для себе формі. Загалом, ці ігри дають змогу зробити 
економіку зрозумілою для дошкільників, забезпечують органічне 
практичне входження дітей в економічні відносини. Такі ігри 
сприяють: усвідомленню суспільних відносин; формуванню 
економічного досвіду. Навчають: планувати дії; передбачати 
можливі наслідки. Розвивають: самоконтроль; уміння взаємодіяти 
та колективно мислити. 

Розбір економічних ситуацій спонукає дошкільника до 
набуття економічних знань, розвитку власних переконань на 
основі набутого досвіду. Дошкільник надає власну оцінку кожному 
випадку і робить відповідні висновки. Економічні казки та розповіді 
«Бережи електроенергію», «Бережи воду», «Пригоди маленької 
лампочки», «Казка про воду і світло», «Звідки до нас прийшли 
гроші» спрямовані на формування у старших дошкільників 
економічних навичок. 

Таким чином, при формуванні у дітей дошкільного віку 
економічних навичок також виховується економічна культура та 
економічна грамотність під час яких зростає здатність дитини до 
самоконтролю та вольового регулювання поведінки. Отже, 
сформований первинний економічний досвід вказує на 
компетентність дитини в економічній сфері життєдіяльності, а 
саме ступеня сформованості у дошкільника економічних навичок. 
Саме тому, чим досвідченіша дитина, тим легше їй орієнтуватися 
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у повсякденному житті, стикаючись з різними елементами 
економічних відносин, розв’язувати проблемні економічні задачі, 
проживаючи ситуації, що склалися та виконуючи певні соціально-
економічні ролі. 
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ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Демська А. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»  

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Відповідно до Державного стандарту загальної початкової 

освіти однією з ключових компетентностей є компетентності у 
галузі природничих наук, технологій і техніки, яка передбачає 
формування допитливості, бажання шукати і висувати нові ідеї, 
самостійно чи разом з групою досліджувати і спостерігати, 
формулювати припущення й продукувати висновки на основі 
проведених дослідів, пізнавати навколишній світ і себе шляхом 
спостереження та дослідження; яка забезпечує успішну 
взаємодію особистості з природою, формування наукового 
світогляду й критичного мислення, вироблення відповідальної, 
безпечної і природоохоронної діяльності учнів початкових класів 
у навколишньому середовищі на основі усвідомлення принципів 
сталого розвитку [4].  

Ключові компетенції формуються в процесі реалізації 
цілісного змісту освіти загальноосвітньої школи, а предметні 
передбачені змістом конкретного предмета і набуваються 
впродовж конкретного року або ступеня навчання. Формування 
ключових компетенцій реалізується в освітніх галузях і 
навчальних предметах. При цьому кожний предмет забезпечує 
реалізацію тих складових змісту ключових компетенцій, для 
формування яких має необхідні умови. Також формулюється ідея 
реалізації розвивальної моделі початкової школи, зміст освіти в 
якій буде орієнтований на забезпечення самовизначення і 
самоосвіти особистості, на опанування способами пізнавальної 
діяльності, набуття дітьми досвіду різних видів діяльності. Це 
вимагає створення в освітній практиці певних умов для включення 
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молодших школярів в активну пізнавальну діяльність, зокрема, 
навчально-дослідницьку. 

На сьогодні існують різноманітні підходи щодо визначення 
поняття «дослідницька компетентність». Дефініція «дослідницька 
компетентність» включає не лише певні знання та елементарні 
дослідницькі вміння, але й внутрішню мотивацію учня до 
дослідницької діяльності. 

Дослідницьку компетентність треба розглядати через 
призму таких понять як «компетенція» та «компетентність». 
Зокрема, компетенція виступає як об’єктивна категорія, суспільно 
визначений рівень знань, умінь, навичок, ставлень у конкретній 
сфері діяльності особистості як ідеального носія. Тоді як, 
компетентність – це інтегроване утворення особистості, яке 
містить в собі знання, уміння, навички, досвід й особистісні якості, 
які зумовлюють прагнення, готовність і здатність вирішувати 
проблеми і завдання, що виникають у дійсних життєвих 
обставинах, розуміючи при цьому цінність предмету і наслідок 
діяльності [7, с. 22]. 

О. Марченко щодо визначає дослідницькі уміння як синтез 
знань, умінь і навичок, поглядів і переконань, що здатні 
забезпечити практичну готовність учня до творчого пошукового 
рішення пізнавальних завдань. Поняття «вміння» учена 
тлумачить як здатність учня ефективно виконувати дослідницьку 
діяльність, яка складається з дій [8, с. 15]. 

 На думку О. Дюкової, дослідження визначається як один із 
видів пізнавальної діяльності, що розвиває в учнів здатність 
самостійно, творчо опановувати нові способи діяльності в будь-
якій сфері людської культури [5]. 

 Становлення дослідницької компетентності учнів В. 
Вербицький визначає як процес цілеспрямованого, закономірного 
розвитку навичок і вмінь визначення мети, цілевиконання в 
дослідницькій діяльності. Дослідницька діяльність виступає як 
форма організації освітнього процесу, як мотивована, 
самоорганізована діяльність, обумовлена логікою наукового 
дослідження та особистісним ставленням до розглянутої 
проблеми і спрямована на отримання нового знання [3, с. 46].  

Дослідницька діяльність – це специфічна людська 
діяльність, яка регулюється усвідомленням й активністю 
особистості, спрямована на задоволення пізнавальних, 
інтелектуальних потреб, продуктом якої є нове знання, отримане 
у відповідності із поставленою метою.  

А. Мартін дослідницьку діяльність розглядає як діяльність, 
спрямовану насамперед на набуття нових знань із метою пошуків 
способів і засобів удосконалення педагогічного процесу. 
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Педагогічна компетентність майбутнього вчителя щодо 
дослідницької діяльності визначається як єдність таких 
складників: мотиваційного, змістового, операційного, 
інтеграційного компонентів [7, с. 201]. 

На думку Л. Тисько, дослідницьку діяльність можна 
визначити як достатньо специфічний вид пізнавальної діяльності 
людини, що завжди спрямований на пізнання і творче 
перетворення оточуючого світу, у тому числі й самого себе й 
умови свого існування [10, с. 14]. 

За визначенням Т. Байбари, дослідницька діяльність – це 
специфічна людська діяльність, яка регулюється свідомістю і 
активністю особистості, спрямована на задоволення 
пізнавальних, інтелектуальних потреб, продуктом якої є нове 
знання, отримане у відповідності з поставленою метою [1, с. 20]. 

М. Золочевська розглядає модель дослідницької 
компетентності, та виділяє в ній групи компетентностей, які 
відповідають етапам дослідницької діяльності:  

− проєктувальному етапу відповідає група 
компетентностей «Визначення і ідентифікація (проблеми, об’єкта, 
предмета, гіпотез, понять)»; 

− інформаційному етапу відповідає група 
компетентностей «Пошук і доступ до даних і відомостей»;  

− аналітичному етапу відповідає група компетентностей 
«Інтеграція інформації, перевірка гіпотез»;  

− практичному (представницькому) етапу відповідає група 
компетентностей «Створення, передача, впровадження нового 
знання» [6, с. 92]. 

На думку Н. Падун дослідницька діяльність молодших 
школярів ‒ це творча діяльність, спрямована на розуміння 
навколишнього світу, відкриття дітьми нових для них знань і 
способів діяльності. Вона забезпечує умови для розвитку їх 
ціннісного, інтелектуального і творчого потенціалу, є засобом їх 
активізації, формування інтересу до досліджуваного матеріалу, 
дозволяє формувати предметні і загальні уміння [9, с. 90]. 

Особливо важливим є створення певних проблем 
організації вирішення єдиних дослідних завдань при різному рівні 
розвитку дослідницького досвіду для включення учнів початкової 
школи у активну пізнавальну діяльність, зокрема дослідницьку, 
що дозволяє сформувати основи дослідницької компетентності. 
Для того, щоб вирішити цю проблему слід виходити з того, що 
необхідно підбирати такі прийоми і форми роботи, які б учні 
змогли проявити в індивідуальній дослідницький діяльності. 
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Отже, аналіз джерельної бази свідчить що в процесі 
формування дослідницьких компетентностей у молодших 
школярів важливим є врахування вікових та індивідуальних 
особливостей учнів; використання ефективних методів навчання; 
доступність форм і методів дослідження, що проводяться 
молодшими школярами; відповідність тематики дослідження 
віковим особливостям та особистісним інтересам учнів; 
реалізація власних здібностей молодших школярів 
(саморозвиток, самовдосконалення); потреба учнів у знаннях та 
розуміння цінності дослідницької діяльності.  
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ФОРМИ МУЗИКУВАННЯ, МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА 
ПРОВІДНІ ЖАНРИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДОБИ 

УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО 
Дермельова Н. М. 

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

У вітчизняній науці та мистецькій практиці відроджується 
інтерес до історичних та теоретичних проблем, пов’язаних із 
вивченням української народної духовної піснетворчості (праці 
С. Грици, О. Богданової, А. Іваницького, В. Кушпета, 
Ю. Медведика, М. Хая, К. Черемського та ін.) та традицій 
професійного та народного інструментального (колективного) 
музикування (праці В. Бондарчука, М. Давидова, Т. Сідлецької  
та ін.).  

Розглянемо осередки музичного професіоналізму доби 
українського бароко, та вкажемо на питомі жанри української 
музичної культури періоду 17–18 століття. 

Потужними центрами музичної освіти були школи при 
церквах та монастирях, колегіуми, приходські та братські школи, 
школи при козацьких полках: Глухівська музична школа, «Школа 
черкаської музики», при Воронезькій духовній семінарії, музична 
школа при Київському магістраті (найвідоміша з них – школа 
«вокальної музики і церковного співу» (1770), яка знаходилася у 
слободі Орловщина на нинішній Дніпропетровщині і керував якою 
відомий майстер співу Михайло Кафізма). 

Найвідомішим центром музичного мистецтва залишалася 
Києво-Могилянська академія. З її традиціями навчання та 
високого співочого музичного професіоналізму пов’язана 
творчість А. Веделя та Г. Сковороди. Того часу в академії існував 
хор студентів числом до 300 осіб. Щорічно відбувалося свято 
хорів на Контрактовій площі Подолу. При дворі імператриці Анни 
Іоанівни було організовано придворну капелу співаків, яка 
набиралася спочатку виключно з українців. Свого часу тут 
створювали канти – жанри на перехресті професійної музики та 
поезії – Л. Баранович, Ф. Прокопович, Д. Туптало, Т. Щербицький, 
Є. Славинецький. 

Видатні українські композитори XVIII ст. Максим 
Березовський (1745–1777) і Дмитро Бортнянський (1751–1825), 
були вихованцями Києво Могилянської академії та Глухівської 
музичної школи, де закладалися основи професійно-академічного 
інструментального мистецтва та оркестрового виконавства 
України. 

Одним із найталановитіших народних композиторів того 
часу був Семен Климовський, відомий у літературі як 
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«Харківський козак-піснотворець». Широке визнання таланту 
Климовського принесла пісня «Їхав козак за Дунай», яка стала 
народною. У 1808 р. пісня була перекладена у Польщі, Чехії, 
Болгарії, Франції, Італії, США, Канаді. На тему пісні була створена 
варіація італійським композитором Т. Траєтті. Мелодію пісні двічі 
обробляв Л. Бетховен, аранжував К. Вебер. Постать 
Климовського зацікавила російського письменника 
О. Шаховського і композитора К. Ковача, які у 1812 р. написали 
про нього оперу-водевіль «Козак-стихотворець». 

Чимало пісень виникло у зв’язку із зруйнуванням 
Запорізької Січі. Визначились основні теми, сюжети, образи 
рекрутських, наймитських, кріпацьких, бурлацьких пісень. 
Створювалися пісні про героїв народних повстань: Максима 
Залізняка, Устима Кармелюка, Олексу Довбуша, Швачку. 

Партесний концерт посідає важливе місце в історії 
української музичної культури. Партесний спів (з лат. partes – 
«частини», «партії», «голоси») – вид церковного багатоголосного 
хорового співу, який на початку XVII століття замінив 
одноголосний знаменний спів. Найхарактерніший жанр партесної 
музики – партесний концерт. 

Н. Герасимова – Персидська, одна з найвидатніших вчених 
у галузі українського музикознавства та музичного 
джерелознавства зробила вагомий внесок у дослідження 
становлення партесного співу в Україні періоду 17–18 століття. 
Нотне видання «Партесні концерти XVII–XVIII ст. з Київської 
колекції» повертає до мистецького життя цілий ряд зразків 
українського музичного бароко. Партесні твори, які збереглися в 
рукописах, в більшості своїй анонімні. Але, саме з епохи Бароко, 
як зазначають науковці, в Україні розпочинається значно більше 
зацікавлення особою автора, оскільки Бароко знаходиться в 
контексті Нового часу, а Новий час це антропоцентрична епоха. 
Нині відомі імена лише кількох композиторів, чиї імена стоять на 
двох і більше творах – це Микола Дилецький, Іван Домарацький, 
Симеон Пекалицький та Герман Левицький.  

У другій половині XVIII століття історик О. Рігельман 
стверджував, що запорожці – гарні музики, які грають «на 
скрипках, на скрипковому басі, на цимбалах, на гуслях, на бандурі 
й на лютні, при тому й на трубах». 

Зосередимо увагу, що в українському просторі існує 
унікальний, неповторний за своїм походженням і формам 
феномен – кобзарство. Це мистецтво об’єднує творчість 
народних митців, які грають на кобзі, бандурах, лірах. Кобзар, 
бандурист – професійний виконавець фольклору в 17–18 ст., 



76 

український народний мандрівний співак-музикант, часто 
незрячий, вважався посередником між людьми та богом.  

Феноменальність кобзарства тісно пов’язується з його 
музичним інструментарієм. Давні кобзарські інструменти – кобза і 
бандура – своєю оригінальністю конструкції, функціональною 
раціональністю та музикальністю виділилися із загальної маси 
струнних щипкових лютнеподібних інструментів тим, що в 
середині XVIII століття, крім струн на грифі, на них з’явилися 
приструнки – струни на корпусі, заявивши таким чином про власні 
українські народні інструменти, народжені древньою билинно-
думною традицією.  

За майстерністю і засобами художнього виконання музичну 
спадщину кобзарів дослідники умовно класифікують на три типи: 

1) кобзарі – носії і виконавці народної творчості – ці співці 
переказували думи і пісні в тому варіанті, який чули від своїх 
вчителів; 

2) кобзарі-імпровізатори – ті, які не складали твори, а 
запам’ятовували основну сюжетну схему думи або пісні і при їх 
виконанні вносили свої зміни.  

Цікаво, що в роботах етнографів, присвячених історії 
кобзарства, знаходяться згадки кобзарів про Сковороду. Так до 
«Сковородинської псальми» «Всякому городу нрав і права» 
основні 32 рядки твору розширені до 82, але при цьому 
«прибавленное бандуристами нисколько не дисгармонирует с 
основним содержанием», як зазначає етнограф Є. Крист. 

В репертуарі кобзарів за даними Георгія Ткаченка також 
збереглася 18-та пісня з циклу «Сад божественних пісень» «Ой ти 
пташка жовтобока», яка також зазнала кобзарської імпровізації. 

3) кобзарі – творці власних пісенних жанрів. 
Особливе сприйняття співців у народі, іменування їх 

«Божими людьми» пояснює безумовну авторитетність та 
істинність кобзарського слова.  

Розвиток жанру пісні-романсу пов’язаний із творчістю 
багатьох композиторів – професіоналів і народних митців. Одне з 
провідних місць у цій царині музичної творчості належить 
Григорію Сковороді (1722–1794) – видатному українському 
філософу-просвітителю, поетові, митцеві, педагогові. З музичної 
спадщини Г. Сковороди збереглися канти «Пастирі милі» та 
«Ангели, знижайтеся», збірка «Сад божественних пісень». 

Додаємо зразок 4 пісні на слова Г. Сковороди з циклу «Сад 
божественних пісень», яка оброблена для виконання на гітарі 
(рис. 1). 
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Рисунок 1. Фрагмент пісні на слова Г. Сковороди з циклу 

«Сад божественних пісень» 
 
Зазначимо, що відновлення та функціонування 

старосвітської музики в сучасному мистецькому просторі України, 
являється просвітницькою місією багатьох творчих колективів, та 
освітньою практикою.  

Основні теоретичні положення й висновки можуть бути 
використані у вищих навчальних закладах у лекційних курсах із 
культурології, мистецтвознавства та музично-виконавській 
діяльності. 

 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ 
ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ 

ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ 
Донець К. С. 

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 Концепції мовної освіти України зазначено, що 

невід’ємною ознакою освіченої, усебічно розвиненої особистості є 
висока мовленнєва культура, уміння вільно, комунікативно 
виправдано володіти мовними засобами у будь-якій мовленнєвій 
ситуації, аргументовано висловлювати свої думки, дотримуватися 
правил мовленнєвого етикету [1]. 

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної 
освіти, мета і завдання навчальних предметів «Українська мова» 
і «Літературне читання» в початковій школі полягає не лише в 
опануванні вміннями читати і писати, а й у мовленнєвому розвитку 
молодших школярів – умінь висловлюватися в усіх доступних для 
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них формах, типах і стилях мовлення. Відтак розвиток мовлення 
набуває статусу провідного принципу у навчанні читання і рідної 
мови в початковій школі [4].  

Мовлення – важливий засіб спілкування, обміну думками і 
почуттями між людьми, передачі та засвоєння інформації. 
Розвиток мовлення, формування комунікативної компетенції 
необхідні для вміння контролювати правильність і доцільність 
своїх висловлювань, а також для вільного володіння мовою. А це, 
в свою чергу допомагає особистісному розвитку учнів [3].  

Робота з розвитку мовлення молодших школярів включає 
такі напрями: 

− вдосконалення звуковимови учнів і підвищення їхньої 
мовної культури; 

− збагачення, уточнення й активізація словникового 
запасу молодших школярів; 

− уміння вживати слова у властивому для них значенні, 
користуватися виражальними засобами мови залежно від ситуації 
і мети висловлювання; 

− послідовно і логічно викладати думки; 

− удосконалення граматичного ладу мовлення учнів; 

− оволодіння нормами українського літературного 
мовлення;  

− засвоєння найважливіших етичних правил спілкування. 
Ці напрями роботи з розвитку мовлення становлять основу 

для формування у молодших школярів мовленнєвої 
компетентності [3]. 

Читання – один з основних компонентів розвитку 
мовленнєвої діяльності школярів, один із важливих засобів 
формування особистості. Тому так важливо саме в початкових 
класах сформувати в учнів технічну сторону читання, уміння 
працювати з різними видами текстів, забезпечити максимальний 
вплив твору на школяра. У різних видах і формах роботи з 
мовленнєвим матеріалом розвиваються логічне мислення і 
зв’язне мовлення школяра [3]. Особливе значення для розвитку 
образного мовлення має перехід учнів 2–4 класів до 
літературного читання. Як наголошує Л. Виготський, у процесі 
читання художніх текстів відбувається не просто засвоєння 
прочитаного, а усвідомлення свого ставлення до творів 
мистецтва або формування нових знань через своєрідний діалог 
між автором і читачем на основі тексту. Тому, опрацьовуючи будь-
який жанр художнього тексту на уроці, вчитель, виходячи з рівня 
розвитку дітей класу, спонукає їх знаходити через форму слова 
позицію автора, формулювати етичні та естетичні оцінки дійових 
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осіб, ставити себе на місце того чи іншого персонажа, уявно діяти 
за нього і передавати головний сенс його діяльності через творчу 
розповідь [5]. 

У молодшому шкільному віці закладається фундамент 
культури мислення, мовлення і спілкування, розвиваються 
комунікативні здібності, пізнавальна активність, образне творче 
мислення. Саме початкова школа покликана сформувати в дітей 
інтерес до краси і мудрості живого слова, його значущості у житті 
людини. Мовленнєва компетенція є однією з провідних базисних 
характеристик особистості. А своєчасний і якісний розвиток 
зв’язного мовлення – важлива умова повноцінного мовленнєвого 
розвитку учня.[4]  

Вивчення передового педагогічного доробку засвідчило, що 
розвивати в дитині творчий початок потрібно якомога раніше, 
оскільки молодший шкільний вік є сензитивним періодом для 
розвитку, оскільки дитина активна та допитлива за своєю 
природою. Тому важливого значення набуває проблема розвитку 
образного мовлення учнів саме початкових класів. Практика 
свідчить, що саме в початковій школі найбільш ефективно 
формуються вміння працювати нестандартно та творчо. Отже, 
необхідна цілеспрямована робота з розвитку творчих здібностей 
школярів початкових класів з урахуванням їх вікових та 
індивідуальних особливостей [2]. 

Література: 
1. Барнич О.В., Мамчич О.Б., Райська Л.Г. Формування україномовної 

особистості майбутнього вчителя початкових класів НУШ. Тенденції розвитку 
вищої освіти. Сер. : Педагогічні науки. №12 (168). С.43–49. 

2. Доценко С. Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у 
процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу (теоретичні та 
методологічні засади) : монографія. Харків : «Мітра», 2018. 380 с. 

3. Олійник І. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів. Рівне, 
1999. 273 с. 

4. Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти : 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 
18.11.2022). 

5. Симоненко.Т. Виховувати мовну культуру з дитинства. Початкова 
школа. 2000. № 8. С. 15–22. 

 
 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text


80 

INFORMATIONAL TECHNOLOGIES AT SCHOOL: 
INVESTING OR WASTING? 

Єва Г. А. 
Комунальний заклад освіти  

«Середня загальноосвітня школа № 26»  
Дніпровської міської ради  

м. Дніпро, Україна 
When people say that ‘a problem shared is a problem halved’, 

they mean that it is good to talk about your issues with someone else. 
While this may be true, there can also be disadvantages to looking for 
help in this way. So, let’s share our ideas about an integral role of 
digital education at school nowadays.  

With increasing knowledge and technological progress of 
society; our country requires learning digital skills that could help it 
keep pace with the development of science and technology. 
Educational systems in a community and consequently education will 
not be able to separate from other social institutions, national and 
international interactions widely known in the global village. The 
society needs to be educated to use information technology; 
otherwise, purchase and transfer of technology and investment will be 
nothing but wasting resources. Many of today’s high-demand jobs 
were created in the last decade, according to the International Society 
for Technology in Education (ISTE). As advances in technology drive 
globalization and digital transformation, teachers can help students 
acquire the necessary skills to succeed in the careers of the future. 

How important is technology in education? The COVID-19 
pandemic is quickly demonstrating why online education should be a 
vital part of teaching and learning. By integrating technology into 
existing curricula, as opposed to using it solely as a crisis-
management tool, teachers can harness online learning as a powerful 
educational tool. 

The effective use of digital learning tools in classrooms can 
increase student engagement, help teachers improve their lesson 
plans, and facilitate personalized learning. It also helps students build 
essential 21st-century skills. 

Virtual classrooms, video, augmented reality (AR), robots, and 
other technology tools can not only make class more lively, they can 
also create more inclusive learning environments that foster 
collaboration and inquisitiveness and enable teachers to collect data 
on student performance. 

Still, it’s important to note that technology is a tool used in 
education and not an end in itself. The promise of educational 
technology lies in what educators do with it and how it is used to best 
support their students’ needs. 
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My country suffered from lockdown previous years and this was 
the reason to develop teachers’ skills in remote education. Now we 
are suffering from war and digital aspects are cutting-edge as never 
before.  

The first advantage of using IT at English lessons is keeping up 
to date. Students can learn while teachers improve their teaching 
skills. IT helps to access a variety of learning resources, collaborative 
learning, access to the online library, distance learning and reduces 
time on many routine tasks and so on. Zoom conferences, Google 
meetings, Whereby video chats give you lots of possibilities for 
teaching and learning. 

For example, you can use Jamboard. It is a collaborative 
whiteboard used to create and edit content with other users. The 
Jamboard app is available on any device that runs Android or iOS, 
such as a phone, a tablet, or an Android-enabled Chromebook. There 
also is a web-editor version, found at https://jamboard.google.com. 
The web editor does not have all of the same features as the app or 
the Jamboard, but it allows users to participate using sticky notes and 
basic drawing tools. Multiple people can contribute to the board at the 
same time from any location. Jamboard can be leveraged to build 
communication, collaboration, critical thinking and creativity. A Jam 
can be used for a team to brainstorm and develop new ideas. In the 
classroom you can engage students in problem solving exercises. 
Jams can easily be shared with students to have access during and 
after class. It is free of charge and students and teachers work 
collaboratively. Do you need to be supported and engaged? This app 
is created especially for teaching and learning in many ways. 

Secondly, it is important to say about wordwall.net either. 
Wordwall.net allows teachers to create interactive games and printed 
materials for their students. Teachers simply enter the content they 
want and they automate the rest. A wordwall is a collection of words 
which are displayed in large visible letters on a wall, bulletin board, or 
other display surface in a classroom. The wordwall is designed to be 
an interactive tool for students and contains an array of words that can 
be used during writing and reading. This app provides a permanent 
model for high frequency words, helps students see patterns and 
relationship in words, thus building phonics and spelling skill, provides 
reference support for children during reading and writing activities. 
Teachers and students should work together to determine which 
words should go on the word wall. You can use the wordwall daily to 
practice words, incorporating a variety of activities such as chanting, 
snapping, cheering, clapping, tracing, word guessing games as well 
as writing them [3, p. 2–4]. 
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Teachers are able to provide enough practice so that words are 
read and spelled automatically and make sure that words from the wall 
are always spelled correctly in the children’s daily writing. Although 
new information should be added on a regular basis. 

Moreover, using content-area material from the curriculum 
rather than randomly selected words is much more effectively in 
school everyday lives. Wordwalls should be referred too often so 
students come to understand and see their relevance [4].  

From the other side there are some disadvantages which are 
mentioned in modern society. There are some points: online classes 
may create a sense of isolation. Everyone learns in their own manner. 
Some students possess the ability to work independently, while others 
find comfort in their community. Learning is a lifelong key to success. 
Unfortunately, many of us find it difficult to add new challenges to our 
demanding and inflexible schedules. Eventually, online learning 
means more screen-time. Is it pretty much inevitable in 2022? Exactly! 
But darn do we spend a frightening amount of time in front of screens. 
Online learning sadly contributes to this problem. Excessive screen-
time can lead to all sorts of physical ailments like poor posture or 
headaches. But it can also be a personal issue to students who 
struggle with learning from or focusing on screens. Especially since 
the internet is geared to distract students with social media and 
entertainment just a click away from the learning material. The better 
online learning platforms and software out there have all kinds of tools 
and features to help students staying attentive and engaged. 

However, educational technology has its challenges, 
particularly when it comes to implementation and use. For example, 
despite growing interest in the use of AR, artificial intelligence, and 
other emerging technology, less than 10 percent of school’s report 
having these tools in their classrooms, according to Project Tomorrow. 
Additional concerns include excessive screen time, the effectiveness 
of teachers using the technology, and worries about technology  
equity [5]. 

To sum up, information technology in the field of education 
plays a major role for both the students and teachers. Students can 
learn while teachers keep themselves up to date and improve their 
teaching skills. IT helps to access a variety of learning resources, 
collaborative learning, access to the online library, distance learning 
and reduces time on many routine tasks. It is absolutely investing into 
your own developing of any kind.  

Increase student motivation, social interactions, positive 
outcomes, enhanced student learning, and enhanced student 
engagement. Technology is capable of unlocking keys of learning with 
all students. 
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ФОРМУВАННЯ УСПІШНОГО ПАРТНЕРСТВА УЧАСНИКІВ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЧЕРЕЗ МОВЛЕННЄВУ 

КОМПЕТЕНЦІЮ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
Єськова А. С. 

Криворізький ліцей № 24 Криворізької міської ради 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 

«Якщо учитель став другом дитини, Якщо ця дружба осяяна 
благородним захопленням, поривом до чогось світлого, 

розумного, в серці дитини ніколи не з’явиться зло»  
В. Сухомлинський 

Сьогодні в умовах модернізації української освіти одним із 
напрямків оптимізації навчального процесу є його спрямування на 
демократизацію взаємовідносин викладача та учня, що 
відображається в нових підходах до навчання: створенні 
сприятливої атмосфери співробітництва, зниженні монологічного 
викладу матеріалу та дублювання інформації, яка може бути 
отримана з доступних джерел і переходу до діалогізованого 
спілкування з учнями в ході навчального процесу, інтенсифікації 
впровадження в навчальний процес активних методів навчання, 
які дають можливості для розкриття творчої особистості, розвитку 
ініціативи, активізації пізнавально-навчальної діяльності учня. 
«Педагогіка партнерства» є один із факторів ефективної взаємодії 
учасників освітнього процесу. 

Термін «партнерство» переважно визначають як: 

− система взаємовідносин, які відбуваються у процесі 
певної спільної діяльності; 

− спосіб взаємодії і взаємин, організованих на принципах 
рівності, добровільності, рівнозначущості та доповнюваності всіх 
її учасників; 
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− організаційна форма спільної діяльності, що передбачає 
об’єднання осіб на відповідних умовах розподілу праці та активної 
участі в її реалізації; 

− спосіб взаємовідносин, за яких зберігаються права 
кожної із сторін, чітко узгоджені і злагоджені дії учасників спільної 
справи, що ґрунтуються на засадах взаємовигоди та 
рівноправності. 

Педагогіка партнерства – чітко визначена система 
взаємовідносин всіх учасників освітнього процесу (учнів, батьків, 
вчителів), яка: 

− організовується на принципах добровільності й спільних 
інтересів; 

− ґрунтується на повазі й рівноправності всіх учасників, 
дотримуючись визначених норм (права та обов’язки) та 
враховуючи ціннісні орієнтири кожної із сторін; 

− передбачає активне включення всіх учасників у 
реалізацію спільних завдань та готовність брати на себе 
відповідальність за їх результати. 

Принципи педагогіки партнерства. 
Педагогіка партнерства ґрунтується на таких принципах: 

− повага до особистості; 

− доброзичливість і позитивне ставлення; 

− довіра у відносинах, стосунках; 

− діалог – взаємодія – взаємоповага; 

− розподілене лідерство (проактивність, право вибору та 
відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків); 

− принципи соціального партнерства (рівність сторін, 
добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання 
домовленостей). 

Для сприяння самореалізації кожного учня треба розуміти, 
що кожен учень – це унікальна й неповторна індивідуальність. 
Тому пріоритет вільного розвитку особи є базовим принципом 
побудови освітнього середовища школи, головна мета якої – 
зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу. 

Через те надзвичайно важливо, що «Нова українська 
школа» працюватиме на засадах педагогіки партнерства.  

Головні аспекти цього підходу:  

− в підґрунті педагогіки партнерства перебувають 
спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і 
батьками; 

− учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями й 
прагненнями, є добровільними та зацікавленими прибічниками, 
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рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними 
за результат; 

− школа має ініціювати нове, ґрунтовне залучення родини 
у побудові освітньої траєкторії дитини; 

− діалог і багатостороння комунікація між учнями, 
учителями й батьками змінить односторонню авторитарну 
комунікацію «учитель-учень».  

Слід пам’ятати, що сучасні батьки, готуючи дитину до 
школи, передусім, роблять ставку не на навчальний заклад, а на 
конкурентного класовода, а в старшій школі – на класного 
керівника. 

Інтеграція українського суспільства до Європейського та 
міжнародного соціально-економічного, культурного, 
інформаційного простору, ринку праці зумовлює потребу 
розглядати англійську мову як важливий засіб міжкультурного 
спілкування. 

Основною метою навчання іноземним мовам у 
загальноосвітній школі стає розвиток здібностей учнів 
використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і 
цивілізацій сучасного світу. Формування в учнів умінь і навичок 
іншомовного спілкування передбачає досягнення ними такого 
рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для 
здійснення спілкування в певних комунікативних сферах [1]. З 
позицій державної мовної політики навчання іноземних мов є 
одним із пріоритетів сучасної освіти. 

Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх 
закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції 
за допомогою партнерських відносин, базою для якої є 
комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і 
навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від 
соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які 
забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її 
соціалізації в новому для неї суспільстві. 

Основними комунікативними уміннями є: 

− уміння здійснювати усно мовленнєве спілкування (у 
монологічній і діалогічній формах) у межах визначених сфер і 
мовного матеріалу; 

− уміння розуміти зі слуху зміст автентичних текстів, в 
основному побудованих на знайомому тематичному матеріалі; 

− уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів 
і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як 
джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею; 
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− уміння здійснювати спілкування у писемній формі 
відповідно до поставлених завдань у межах визначених сфер 
спілкування; 

− уміння адекватно використовувати досвід, набутий у 
вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого 
оволодіння мовою іноземною; 

− уміння використовувати у разі необхідності невербальні 
засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів. 

Розвиток комунікативних умінь неможливий без оволодіння 
мовним и засобами реалізації усного і писемного мовлення. Проте 
знання лексичного і граматичного матеріалу ще не забезпечує 
становлення комунікативних умінь. Необхідні навички оперування 
цим матеріалом, а також використання його для породження і 
розпізнавання інформації у певних сферах спілкування. 

Сучасною стратегічною метою вивчення англійської мови в 
школі є формування іншомовної комунікативної компетентності на 
партнерських відносинах. Ця мета обумовлена як соціальним 
запитом суспільства щодо мовної освіти громадян, так і 
реальністю її досягнення учнями у конкретних умовах навчання. 
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ҐЕНДЕРНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Зеленська М. Ю. 
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 

Актуальність дослідження зумовлена сучасними 
напрямами модернізації системи освіти України, що пов’язані зі 
створення умов для розвитку особистості й розкриття 
індивідуальності кожної дитини, її самореалізації в житті. Значну 
роль у формуванні особистості хлопчика або дівчинки належать 
гендерним установкам. Гендерні установки співдіють із ціннісними 
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орієнтаціями як відомо зумовлюють характер засвоєння 
гендерних ролей. Гендерна роль показує не лише як формується 
механізм уявлень особистості про себе як уособлення певної 
статі, але й є звичаєм занотовувати на суб’єктивному рівні 
цінностей між статевих взаємин. Тому формування відповідних 
ціннісних основ гендерних установок щодо власної та 
протилежної статі є важливим дорученням у вихованні 
особистості здобувача початкової освіти. 

Упровадження гендерного підходу в педагогічну освіту 
належить розуміти як розширення життєвого простору для 
розвиту індивідуальних здібностей і задатків кожної дитини, 
вивільнення мислення педагогів від статево-рольових 
стереотипів. Справжня рівність не передбачає невілювання статі, 
але враховує в освітньому процесі специфіку життєвих інтересів 
та психологічних відмінностей дівчаток і хлопчиків, а також далеку 
від ідеальної гендерну ситуацію в українському суспільстві.  

Проблеми гендерного підходу в освіті досліджували 
науковці Ш. Берн, Т. Бендас, В. Єремєєва, Д. Ісаєв, Е. Костяшкін, 
Д. Колесов, В. Каган, М. Мелтас А. Мудрик, А. Хрипкова, 
А. Чекаліна, Л. Штильова та ін.; питаннями початкової освіти з 
урахуванням гендерної складової займалися Т. Говорун, 
О .Кікінежді, І. Іванова, Н. Павлущенко, О. Цокур А. Шевченко та 
ін.; формування гендерної культури дітей та молоді розглядали 
К. Корсак, Л. Мандрик, Н. Маркова та ін. 

Учені розглядають гендерне виховання як цілеспрямований 
організований процес формування соціокультурних механізмів 
конструювання взаємин представників різних статей, покликаний 
втілювати виховні настанови на засадах рівноправності, 
паритетності та взаємозамінності незалежно від біологічної 
приналежності. 

Н. Павлущенко, зазначила, що гендерне виховання – це 
формування у дітей уявлень про справжніх чоловіків і жінок, що є 
необхідним для нормальної і ефективної соціалізації особистості. 
Під впливом педагогів і батьків дитина повинна засвоїти статеву 
роль, або гендерну модель поведінки, якої дотримується людина, 
щоб її визначали, як представника тієї чи іншої статі. Сутність 
гендерного підходу у вихованні полягає в прояві дитиною 
гендерної ідентичності. Слід підкреслити, що гендерна 
ідентичність пластична і різноманітна, не однакова для всіх жінок 
і чоловіків. Тому завдання гендерного підходу полягає в створенні 
умов, які допоможуть дитині самостійно самореалізовуватися з 
урахуванням гендерних характеристик. 

Мета гендерного виховання полягає у створенні таких умов 
співіснування у школі дітей, які би сприяли формуванню 
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егалітарної свідомості, вільної від статево-рольових стереотипів, 
а також сприятливих для формування особистості, здатної 
відповідально будувати свої взаємини в соціумі для розвитку 
демократичного суспільства. 

Навчання з урахуванням гендерних особливостей 
здобувачів початкової освіти вимагає відбору такого змісту 
навчального матеріалу та організації освітнього процесу з 
урахуванням різниці функціональної асиметрії мозку в сприйнятті 
інформації дівчатками і хлопчиками, які відповідали б запитам 
учнів різної статті до навчальної роботи. Тому гендерний підхід у 
вихованні повинен ураховувати:  

− основні чинники освітнього процесу: зміст, методи 
навчання, організація виховної роботи шкільного та 
позашкільного життя дітей, добір навчальних дисциплін, 
міжособистісне спілкування на рівні учень-учень, вчитель-учень, 
які не повинні бути обтяженим гендерними та статево-рольовими 
стереотипами;  

− обґрунтування неможливості роздільного навчання;  

− відхід від тенденції культурно-сформованих у суспільстві 
гендерних схем.  

Основні напрями гендерного виховання:  
Робота з дітьми і підлітками, що включає: виховні години 

(щодо проблем привабливості дівчат хлопців, відносин, кохання, 
закоханості та ін.); перегляд та обговорення відеофільмів; 
проведення правових лекцій: «права людини», «наші права та 
обов’язки», проведення днів правової культури; зустрічі, 
семінари, лекції з людьми різних спеціальностей (юристами, 
лікарями, психологами, представниками традиційних релігійних 
конфесій); проведення диспутів, семінарів, дискусій, мозкових 
штурмів за такими темами: «Статеві відносини – велика 
відповідальність?», «Гендерні ролі, в сучасному світі» та ін.  

Робота з батьками, що включає: батьківські збори за 
темами: «Роль сім’ї в формуванні зорової особистості», «Здоров’я 
наших дітей – здоров’я нації», «Що таке бути чоловіком і жінкою» 
та ін.; проведення батьківських зборів з правової тематики; лекції; 
семінари; педагогічні практикуми; дискусії (диспути); конференції 
(прес-конференції, вечір запитань та відповідей).  

До форм гендерного виховання ми відносимо 
факультативні заняття, самостійні заходи; тренінги; виховні 
години.  

Також, ми виокремили методи гендерного виховання: 
інформаційні (групова бесіда, групове інтерв’ю); діагностувальні 
методи (представлені в вигляді анкетування та анонімних 
опитувань (письмових або усних)); дискусійні методи 
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(припускають знання та активне використання їх різновидів); ігрові 
методи (представлені в формі рольової гри з елементами 
психодрами); психогімнастичні вправи.  

Зауважимо, що невід’ємною частиною гендерної 
соціалізації школярів є формування гендерної культури 
особистості. Реалізувати такий підхід у педагогіці доволі складно, 
оскільки школа та вчителі залишаються найефективнішими 
носіями гендерних стереотипів, а також патріархального знання 
про рольові призначення чоловіків і жінок у сучасному суспільстві. 

Виховання гендерної культури виступає як один із базових 
компонентів культури особистості загалом. Гендерна культура 
учня являє собою формування у дітей уявлень про життєве 
призначення чоловіків і жінок (їхня соціальна рівноправність, 
присутність позитивних якостей мужності і жіночності в кожній 
особистості).  

Гендерна культура здобувачів початкової школи, як 
результат гендерного виховання, акумулюється на засадах 
гендерного паритету і повинна відповідати наступним ідеям 
виховного процесу:  

− урахування індивідуальних інтересів, здібностей, 
мотивації кожного з учнів (наголошення на відсутності 
статевовідповідних видів людської діяльності);  

− рівні можливості в оволодінні різними видами 
навчальної та виховної діяльності (рівний доступ до освіти, 
кар’єрного зросту);  

− профорієнтаційна робота на рівні паритетних сценаріїв 
(орієнтація дітей на рівний доступ до будь-якої професії);  

− розвиток вміння протистояти статево-рольовим 
очікуванням та стереотипам (для вміння в подальшому 
протидіяти життєвим негараздам і перешкодам);  

− підтримка дружнього співіснування дівчаток і хлопчиків 
(залучення дітей до однакових видів навчання, діяльності, 
спілкування). 

Відповідно, щоб сформувати гендерну культуру, для цього 
покликані наступні завдання: познайомити учасників з поняттями 
«гендер», «гендерна рівність», «гендерна роль», біологічна стать, 
«політика гендерної рівності», «відповідальність», «відповідальне 
батьківство»; сфокусувати увагу учнів на ролі сім'ї та дітей в 
сучасному суспільстві; сприяти формуванню позитивної 
установки на сім'ю, усвідомленого вступу в інтимні стосунки і в 
шлюб, установки на створення міцної сім’ї; сприяти розумній і 
безпечній поведінці в сексуальній сфері; сприяти розвитку у 
дівчат і юнаків відповідальності за себе і близьких людей в сфері 
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шлюбно-сімейних відносин; сприяти розвитку необхідних якостей 
для успішного виконання ролі матері і ролі батька, народження і 
виховання дітей; познайомитися з моделями відповідального 
батьківства у жінки і чоловіка.  

Логічним продовженням заявлених цілей і завдань стають 
ось наприклад, такі заняття: «Сімейне щастя», «Дружна, міцна, 
надійна, щаслива моя сім'я», «Майбутні тата і майбутні мами», 
«Батьківство як соціальний інститут», «Здатність до шлюбу», 
«Адаптація подружжя до шлюбу», «Внутрісімейні ролі», «Про 
уроки майбутнім чоловікам і дружинам», «Відповідальне 
ставлення до вибору супутника життя», «Мотивація шлюбу», 
«Сімейні ролі», «Любов» тощо. 
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В 
ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ «СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО» 

Іванова А. Ю. 
КЗО «Середня загальноосвітня школа № 58» ДМР 

м. Дніпро, Україна 
Сучасні батьки та вчителі часто скаржаться, що дітям 

складно концентрувати увагу і вони весь час переключаються між 
справами. Фахівці пояснюють це тим, що сучасне покоління має 
переважно кліпове мислення. Не дивлячись на те, що поняття 
з’явилося ще в 90-ті рр. ХХ ст., але актуальності не втратило і в 
наші дні. Кліпове мислення вважають винятковим явищем 
сучасності, а причиною його формування – стрімкий розвиток 
інноваційних комунікацій. Дитина не сприймає світ як цілісну 
картину, а спостерігає лише черговість розрізнених подій. Мозок 
не будує логічний ланцюжок, внаслідок чого отримана інформація 
швидко забувається, звільняючи місце для нової. Навколишня 
дійсність сприймається як круговерть різної, не пов’язаної між 
собою інформації. Діти звикають до того, що образи в їхній голові 
постійно змінюють один одного і наполегливо вимагають нових. 
Тож щоб вразити сучасних дітей – необхідно справді докласти 
неабияких зусиль. 
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Серед причин виникнення кліпового мислення, окрім 
розвитку сучасних технологій, також називають необхідність 
опрацьовувати велетенський обсяг інформації. Сьогодні ми 
спостерігаємо «інформаційний вибух», коли знання людства та 
обсяг інформації збільшуються з рекордною швидкістю. Але 
сучасні діти до цього готові – вони швидко освоюють нові 
технології та способи життя, відкриті до сприйняття невідомого та 
прагнуть до його пізнання.  

Мета нового покоління – отримати не просто інформацію, а 
практичний алгоритм дій. Діти інтуїтивно прагнуть знайти 
ідеальне співвідношення між отриманою користю, обсягом 
інформації та витраченим часом. Вони потребують вивчення 
обмеженої частини навчального матеріалу за короткий інтервал 
часу.  

Спроби встигнути за прискореним ритмом життя, щоб бути 
в курсі подій, забезпечує багатозадачність. Всі ми спостерігали за 
сучасними дітьми, які здатні одночасно навчатися, спілкуватися з 
друзями в месенджерах, слухати музику та говорити з тими, хто 
знаходиться поруч. Вони будують плани у центрі яких сучасний 
світ та можливість реалізуватися в ньому. 

Корінні зміни у підході до навчання та передачі досвіду 
лягли в основу головної ідеї Нової української школи – 
компетентнісного навчання. Здобувачі освіти не лише набувають 
знань, а й вчаться застосовувати їх на практиці та опановують 
навички. Школа готує учнів до реалій сьогодення і не тільки 
нагромаджує знання, але навчає користуватися ними для 
успішної самореалізації у навчанні та житті.  

Недарма до ключових компетентностей здобувачів освіти 
належить інформаційно-комунікаційна, адже вона визначає 
критичне, відповідальне і, головне, впевнене використання 
цифрових технологій для особистого розвитку і спілкування, а 
також здатність безпечно застосовувати інформаційно-
комунікаційні засоби в різних життєвих ситуаціях. 

Розвиток учня як особистості, що успішно самореалізується 
в сучасному суспільстві, ставить собі на меті освітня галузь 
«Суспільствознавство», яка складається з історичного та 
суспільствознавчого компонентів. Метою навчання 
суспільствознавства є «створення умов для розвитку особистості 
компетентного, активного, відповідального громадянина України, 
члена європейської і світової спільноти, що здатний сприймати та 
ефективно відповідати на сучасні індивідуальні та суспільні 
виклики і загрози» [1]. 

Одним із завдань освітньої галузі є «забезпечення 
реалізації можливостей розвитку учня як вільної особистості, 
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здатної за допомогою набутих ключових та галузевих 
компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному 
багатоманітному глобалізованому світі та брати участь у житті 
демократичної, соціальної, правової держави і громадянського 
суспільства, вчитися протягом усього життя» [1]. 

Отже, формування інформаційної компетентності 
здобувачів освіти на уроках історії передбачає, в першу чергу, 
вміння працювати з різними видами та джерелами інформації. 
Складовою інформаційно-комунікаційної компетентності є уміння 
застосовувати цифрові технології для пошуку необхідної 
історичної та соціальної інформації, її перевірки та 
впорядкування; створювати різноманітні тексти, мультимедійні 
презентації та поширювати їх; виявляти маніпуляції історичною та 
соціальною інформацією під час аналізу повідомлень медіа; 
виявляти джерела й авторів інформації. Доцільне використання 
цифрових інструментів за різними видами діяльності 
представлено на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1. Цифрові інструменти за видами діяльності 

 
Використання сучасних інформаційних технологій під час 

навчання дозволяють відслідковувати прогрес і оцінювати навики 
в реальному часі. Вони стали важливою і стійкою тенденцією 
розвитку освітнього процесу. Створення медіа продукту, спільна 
робота над командними проєктами, відвідування віртуальних 
виставок – все це не просто пришвидшить темп роботи, але й піде 
на користь усім учасникам освітнього процесу. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ 
В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ 

ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ 
Івашкіна В. 

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

Оволодіння орфографією – важливий елемент 
загальноосвітньої підготовки учнів. Підвищення рівня їхнього 
мовленнєвого розвитку і на що звертається особлива увага в 
сучасній школі/ повинно супроводжуватися удосконаленням 
орфографічної грамотності, оскільки сформованість в учнів 
орфографічних навичок справляє позитивний вплив на їхній 
загальний мовленнєвий розвиток. Навчання орфографії завжди 
було в центрі уваги вчених як минулого століття, так і сучасності. 
В їхніх працях простежуються два напрями: граматичний 
(Ф. Буслаєв, К. Ушинський, Д. Богоявленський, О. Гвоздєв, 
Г. Приступа, М. Разумовська та ін.) і антиграматичний 
(П. Афанасьєв, В. Флеров, В. Шереметєвський та ін.), – 
представники яких по-різному розглядають механізми 
формування орфографічної грамотності. Перші вважають, що 
становлення грамотного письма відбувається завдяки мисленню, 
отже, методика повинна будуватися на вивченні й усвідомленні 
граматичних правил і способів виконання дій з ними. На думку 
інших, психологічними механізмами грамотності є різні 
аналізатори, робота яких забезпечує запис і збереження в пам’яті 
орфографічно правильного образу слова. Значить, природа даної 
навички не залежить від знання правил і, таким чином, від 
мислення. Як відомо, необхідною умовою формування соціально 
активної і духовно багатої особистості є оволодіння мовою як 
засобом спілкування. 

Мова – це основа духовного життя людини, і ми покликані 
прищеплювати дітям любов до неї, формувати вміння відчувати й 
осягати її глибокий зміст і красу. Як писав В. Сухомлинський, без 
поваги, без любові до рідного слова не може бути ні всебічно 
людської вихованості, ні духовної культури.  

Значне місце серед завдань початкового етапу навчання 
займає проблема – як закласти основи грамотного письма 
молодших школярів під час вивчення рідної мови. Як записано в 
Програмі середньої загальноосвітньої школи (1–4 класи), 
початковий курс української мови повинен: забезпечувати 
практичне засвоєння учнями найголовніших орфоепічних, 
орфографічних та пунктуаційних правил української літературної 
мови; збагачувати словниковий запас й удосконалювати 
граматичний лад усного і писемного мовлення школярів; 
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удосконалювати в учнів каліграфічні навички, прищеплювати їм 
культуру оформлення письмових робіт; відпрацьовувати 
загальнонавчальні уміння й навички, передбачені програмами 
(користуватися підручником, словниками, довідковою 
літературою). 

Таким чином, вибір теми дослідження зумовлений, з одного 
боку, соціальною значущістю оволодіння мовою як засобом 
спілкування і пізнання, а з другого боку – невисоким рівнем 
орфографічної грамотності учнів початкової школи, 
недостатністю дослідження проблеми в теоретичному і 
практичному аспектах.  
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ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА 

Кадюк О. А. 
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 

Проблема формування вокальної культури учнів початкової 
школи досить актуальна і вимагає розгляду з різних точок зору, 
включаючи розуміння її сутнісних характеристик, пошук нових 
засобів та методів формування. Становлення та розвиток 
вокальної культури здобувачів початкової освіти – багатоетапний 
процес і розуміється як сукупність особистісних, комунікативних і 
ціннісно-орієнтованих компонентів, що базуються на художньо-
образних враженнях сприйняття музики, набутих музичних 
знаннях, умінь та навичок, виконавської майстерності. Вокальна 
культура – це одночасно і середовище прояву особистісної 
спрямованості дитини, в якій вона існує, динамічно розвивається. 

Становлення та розвиток особистості має починатися з 
освоєння та вивчення історичної вітчизняної культурної 
спадщини. Без цього неможливо дати молоді правильний 
напрямок до справжніх культурних цінностей, допомогти вибрати 
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правильний вектор освіти та різнобічного розвитку, а також 
виробити вміння  орієнтуватися в традиціях вітчизняної та світової 
культури. У зв'язку з насиченим інформаційним полем та 
дистанційними навчальними програмами нині відчувається 
досить широкий інтерес до вокальної музики у різних її напрямках.  

В Україні, як і в усьому світі, існує величезна кількість 
музичних напрямів та течій, і не всі з них позитивно впливають на 
молодь. Вокальний твір – це не просто гарні слова під музику, він 
повинен нести в собі образи та зміст, які залишаються в душі у 
слухачів. Те, якими смисловими образами просочується юне 
покоління, визначає його подальшу поведінку та естетичну 
спрямованість. 

Вокальна музика усвідомлюється поколіннями як безцінний 
культурний досвід, вона підсвідомо впливає на всі сфери 
емоційного сприйняття. Саме вокально-хорова музика постає як 
найбільш доступний учням початкової школи вид виконавської 
діяльності. Потік сучасної музики, яку слухають сьогодні діти 
здебільшого примітивного рівня та сумнівної якості, що 
призводить до зниження цінностей культурного та музичного 
рівня. Саме тому так важливо, щоб творча робота з здобувачами 
початкової освіти була спрямована на розвиток музичності та 
залучення до справжніх зразків музичної, вокальної в тому числі, 
культури.  

Вокальне мистецтво зараз переважає над іншими. Це 
пов'язано, насамперед, зі збільшенням інтересу з боку 
інформаційних засобів, різних телевізійних програм музичного 
напрямку, з доступністю слухового сприйняття. Популярність 
вокальної музики приваблює особистість своєю сценічністю, 
яскравістю і впливає на неї.  

Вивчення вокально-виконавської творчості, як зауважує А. 
Полканов, залишається провідним напрямком музичного 
дискурсу і пов'язане з виокремленням категорій жанру, форми, 
стилю, художньо-виразових засобів, тексту, також естетичних 
властивостей, серед яких опиняються етичні та інтелектуальні 
показники, тобто повністю розділяє художньо-фактичну та оцінно-
поняттєву платформу з дослідженням композиторської  
творчості [3, с. 5].  

Т. Мадишева доходить висновку, що «... вокальна музика 
пізнається зі спостережень за її змістом, що розкривається у 
вивченні діалектичного становлення двох керівних чинників – 
мистецтва поезії і мистецтва музики». Автором встановлюються 
дві основні тенденції в співвідношенні цих видів мистецтва, при 
яких перша позначається як спрямованість «... до конкретної 
деталізації образної структури, внутрішньої контрастності, 
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структурної розімкненості (наскрізний, сюжетний і образний 
розвиток)», що більш властиво поетичним структурам, «... які 
висувають відповідні вимоги до музичних форм, що втілюють 
поетичний зміст» [1, с. 8]. 

В дисертаційному дослідженні О. Майба конкретизує 
структуру формування духовних цінностей у молодших школярів 
у процесі вокально-хорового навчання. Ця структура, на думку 
автора, полягає у єдності трьох форм щодо художньо-естетичних 
знань, поглядів, уявлень та ціннісно-естетичного ставлення до 
навколишньої дійсності (загальне), специфіки і змісту вокально-
хорового навчання (особливе), вікових та психологічних 
особливостей учнів початкових класів (одиничне) [2, с. 64]. 

Отже, розвиток вокальної культури частіше всього 
здійснюється найбільш повноцінно під час співу (хорового та 
індивідуального), освоєння музичної грамоти та прослуховування 
музики спільно з методами пластичного інтонування та різних 
видів імпровізації. Сама сфера музичної діяльності та час заняття 
пов'язують між собою всі види такого рівня творчого виховання – 
і спів, та імпровізація взаємовпливові. Тим самим усі елементи та 
частини кожного заняття забезпечують різнобічність музичного 
процесу: навик уважного прослуховування музики, чіткого 
проспівування куплетів, повноцінного ознайомлення з нотами та 
особливостями мелодії, ритму, мотиву.  
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ПРОБЛЕМИ ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТА 
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ВИРІШЕННЯ 
Кендиш О. В. 

Славгородський ліцей Славгородської селищної ради 
с. Славгород, Дніпропетровська область, Україна 

Українське суспільство, відзначалось і відзначається 
пошуком нового світорозуміння, педагогічного світовідчуття, що і 
викликає необхідність формування нових життєвих стратегій, 
компетентності, конкурентно-спроможності, наскрізних ліній 
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гнучкості знань молодої людини. Тому і виникла потреба в новій 
українській школі – НУШ.  

Основою для формування життєвих знань здобувача освіти 
за умови підбору доцільних предметних методів навчання та 
поєднання їх з активними технологіями є навчання математики, 
яке регламентується навчальними програмами, ключовими 
компетентностями, змістовними лініями навчання та звичайно, 
вимогами до них.  

Особливостями затверджених програм НУШ для 5–6 класів 
на відміну від попередніх є відбір основного, базового змісту 
навчального матеріалу, чітке формулювання мети вивчення 
кожної теми, видів діяльності та очікуваних результатів. Та все ж 
традиційна послідовність матеріалу в основному збережена, хоч і 
внесені деякі зміни. Вчителю надане повне право на свободу 
вибору цієї послідовності, але за навчальний рік всі теми треба 
вивчити, закріпити, повторити, враховуючи всі ризики навчання. 
Для учня орієнтиром його знань є підручник, який йому видають 
на початку навчального року в друкованому вигляді та, як вихід, в 
електронному.  

Для багатьох другий варіант був сприйнятий дуже 
позитивно – з точки зору об’єму та ваги; з точки зору впливу на зір 
– не дуже. З проблемами, та все ж, ми почали навчання з нашими 
п’ятикласниками, не пропустивши ще жодного уроку (дистанційне 
навчання, умови якого добре що в нас є). Частіше діти не читають 
звертання від авторів «Любі діти»; ми, вчителі, знайомимо їх зі 
структурою підручника, особливо 5 клас. Десь через два тижні 
занять мої учні почали казати, «ого, вже № 200». Починаю 
пояснювати, – що так, ми ще ж виконуємо і з додаткових  
джерел і т.д.  

Звернулась увага на вищеназвані проблеми: до школи учні 
несуть, як мінімум, три підручники плюс зошити, інші приладдя. 
«Я б хотів, - сказав мені звичайний учень Вова, – щоб автор мого 
підручника в перших рядках свого звертання до мене написав, що 
мій підручник важить 200 грам, містить 38 тем, які охоплюють 
програму (це він ще не порахував, що всього 35 навчальних 
тижнів) з математики 5 кл. НУШ, всього 38 сторінок для їх опису, 
38 сторінок, на яких розміщені задачі та вправи, 38 сторінок 
додаткових завдань та 38 сторінок тематичних та підсумкових 
тестів. Всього, в середньому 160 сторінок, тобто 80 листків. Мій 
підручник став би в 2 рази менший вагою та об’ємом.» Я не 
говорю, що підручники не гарні. Це дійсно скарби для навчання, 
по них створені і проводяться в youtube прекрасні уроки («слово в 
слово»), навіть не треба бути вчителем математики, щоб їх 
провести, – читай підручник та й по всьому.  
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Автори підручників залежать від об’єктивних обставин – 
вимог програми! Евріка! На конкурс необхідно встановити 
додаткові обмеження: вага – не більше 200 г, аркушів – не більше 
100, потім інші вимоги. Ось тоді, напевне, ми всі, – дорослі 
науковці та члени методичних рад МО і науки України по відбору 
кращого для наших учнів замислимось і над навчальними 
програмами. А розумний вчитель, а він дійсно розумний, знайде 
чим займатись на уроці, особливо якщо він математик, був би час! 
Але час швидкоплинний, вже грудень, а головні і нові теми 
математики 5 класу «Звичайні та десяткові дроби, дії з ними. 
Відсотки» ще,напевне, ніхто не починав! Тому, враховуючи все 
вищеназване, а головне – бажання учня Вови, основними темами 
програми, а від них залежать назви пунктів підручника, мають 
бути:  

I. Розділ – Натуральні числа 
1. Ряд натуральних чисел. 
2. Цифри, десятковий запис натуральних чисел. 
3. Відрізок. Довжина відрізка. 
4. Площина, пряма, промінь. 
5. Шкала, координатний промінь. 
6. Порівняння натуральних чисел. 
7. Округлення натуральних чисел. 
II. Розділ – Додавання та віднімання натуральних чисел 
8. Властивості додавання натуральних чисел.  
9. Властивості віднімання натуральних чисел. 
10.  Числові і буквені вирази, формули. 
11. Кут, позначення кутів. 
12. Види кутів, вимірювання і побудова кутів. 
13. Многокутники, рівні фігури. 
14. Трикутник і його види. 
15. Прямокутник, квадрат. 
III. Розділ – Множення і ділення натуральних чисел 
16. Множення, властивості множення. 
17. Ділення, ділення з остачею. 
18. Степінь числа. 
19. Площа, площа прямокутника і квадрата. 
20. Об’єм куба. 
IV. Розділ – Звичайні дроби 
21. Уявлення про звичайні дроби. 
22. Правильні і неправильні дроби, порівняння дробів. 
23. Додавання і віднімання дробів з однаковими 

знаменниками. 
24. Дроби і ділення натуральних чисел. 
25. Мішані числа. 
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V. Розділ – Десяткові дроби 
25. Уявлення про десяткові дроби. 
26. Порівняння десяткових дробів. 
27. Округлення десяткових дробів. 
28. Додавання і віднімання десяткових дробів. 
29. Множення десяткових дробів. 
30. Ділення десяткових дробів. 
30. Середнє арифметичне. 
31. Відсотки. 
32. Знаходження відсотків від числа та числа за його 

відсотками. 
33. Рівняння 
Інші теми – якщо є час.! Хоча б в такій кількості. Дякую! 
Література: 
1. Від школи культури здоров’я до школи майбутнього (за матеріалами 

науково-дослідницької та експериментальної роботи н/в об’єднання №136. Дніпро, 
2018. 

2. Державний стандарт базової середньої освіти : Постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. 

3. Додаток до листа МО і науки України від 24.03.2021. Методичні 
рекомендації для розроблення модельних навчальних програм. 

4. Модель на навчальна програма «Математика. 5–6 класи» для закладів 
загальної середньої освіти / автори Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Пихтар М.П., 
Рубльов Б.В., Семенов В.В., Якір М.С. / Рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України від 12.07.2021 № 795. 

 
 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У 
ПОШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Кисла О. С. 
Криворізький державний педагогічний університет, 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 

В умовах стрімкого технологічного розвитку суспільства 
постають нові умови та вимоги для ефективного інтелектуального 
розвитку дошкільника, пошук і впровадження нових і дійових 
засобів і методів.  

О. Буров у своєму досліджені разом зі співавторами трактує 
«інтелект», як здатність виконувати розумові дії, такі як 
співставлення, систематизація, формування поняття, 
виокремлення, порівняння, категоризація, поєднання, 
математичний розрахунок, з’ясування причин і наслідків, 
моделювання пошук варіантів, вербалізація, узагальнення, 
структурування, осмислення тощо [1, с. 34].  

Існує ще багато трактувань даного судження про те єдиного 
тлумачення сутності «інтелект» не має. Отже, нами було дано 
визначення інтелекту – це сукупність пізнавальних процесів; 
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багатокомпонентне і складне психолого – педагогічне явище, яке 
в собі зводить індивідуальні особливості і властивості та 
ефективне застосування набутих знань для вирішення задач, 
проблемних ситуацій, які постають на життєвому шляху [2]. 

Розглянувши загальне тлумачення поняття інтелект 
вважаємо за необхідне окреслити термін «інтелектуальний 
розвиток».  

Інтелектуальний розвиток – безперервний процес, який 
відбувається у вченні, праці, іграх, життєвих ситуаціях, і що 
найбільш інтенсивно відбувається у ході активного засвоєння і 
творчого застосування знань. Інтелектуальний розвиток старшого 
дошкільника характеризується активністю таких розумових 
операцій, як аналіз, порівняння, зіставлення, а також високим 
емоційним ставленням до пізнавального об’єкта. 

Сутність інтелектуального розвитку ми вбачаємо – рівень 
розвитку розумових здібностей, розвиток пізнавальних процесів, 
запас конкретних знань і умінь, розумінні основних 
закономірностей, застосування вже засвоєного. «Якщо 
інтелектуальне виховання дитини починається з моменту 
народження, то вона обов’язково стає освіченою, 
здравомислячою людиною», – стверджує І. Сікорський – відомий 
педагог, психолог, психотерапевт, київський професор XIX ст. [2].  

Одним із сучасних і ефективних методів інтелектуального 
розвитку дитини є природа, а саме пошуково-дослідницька 
діяльність, де дитина безпосередньо бере участь і активно 
взаємодіє з об’єктами живої і неживої природи [5, c. 10]. Нами 
було визначено пошукову діяльність, як пряму взаємодію дитина 
з об’єктом дослідження, самостійне збирання інформації, аналіз 
отриманого результату, порівняння в ході роботи різних 
характеристик предметів, виокремлення суттєво значимого.  

Пошуково-дослідницька діяльність виконує основні 
пізнавальні функції, як демонстрація зв’язків, які є недоступними 
для органів чуття дитини. Пошукова діяльність, як форма 
ознайомлення дітей з природою забезпечує найбільш високий 
ступінь активності й самодіяльності дітей. Вона дозволяє 
сформувати у дітей уявлення про явища природи, виявити їх 
причини та взаємозв’язки [5, с. 25]. 

З даних тверджень можна дійти висновку, що дослідження 
в природі є одночасно процесом і продуктом. Знання про явища 
природи – це продукт, а дослідження та експериментування – 
процес пізнання навколишнього дитиною.  

Отже, досліди – це метод пізнання навколишньої дійсності 
завдяки безпосередній взаємодії з предметом [3]. Дослідження є 
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результативним методом тому що дитина отримує інформацію не 
від дорослого, а послідовно, аналізуючи отримує їх сама.  

Безпосередньо пошуково – дослідницька діяльність є 
однією із рушійних сил пізнання дитиною нового, вивчення 
процесів, явищ, навколишнього, мотивуючи і стимулюючи 
позитивні емоції, зацікавленість в пізнанні всього, що 
відбувається навколо. В дослідах та експериментуванні чітко 
відстежується вже всім відома схема « стимул – реакція – 
діяльність».  

Виходячи з цього можна дійти висновку, що перед ЗДО і 
безпосередньо освітянами стоїть задача поглиблення і 
розширення методичної бази пошуково-дослідницької діяльності. 
Одним із сучасних і новаторських є розробки педагога Катерини 
Крутій, безпосередньо її бачення експериментування, розкрито в 
програмі «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт». Вважаємо за 
необхідне окреслити деякі аспекти даної розробки в рамках 
тематики. Дослід є основним методом даної програми, про є ще 
низка сьогочасних методів: 

1. Едьютейнмент – це нова освітня технологія, яка 
ґрунтується на отриманні дитиною та педагогом задоволення від 
процесу навчання (первинного інтересу до предмета, явища, 
інформації), заснована на концепції захоплення від розваги в 
навчанні. Едьютейнмент – це одночасне навчання і задоволення 
цікавості, яке веде до глибокого захоплення проблемою, 
запропонованою дитині дорослим або сформульованою 
самостійно. 

Основними характеристиками використання 
едьютейнменту є: неформальна обстановка та позитивна 
атмосфера на «заняттях», відсутність заборон і строгих меж, 
мінімальний контроль із боку дорослого, з обов’язковим 
урахування індивідуальних темпів діяльності дитини, 
непередбачуваність прикінцевого результату, можливість 
активного спілкування одне з одним, взаємного збагачення 
знаннями та формування пізнавального інтересу. 

2. Створення колекцій. Метою таких колекцій є фіксація 
спостережень за різними об’єктами, задля порівняння явищ 
природи, побачених в різні пори року. У колекціях можуть бути 
відеоматеріали та фотографії, гербарії, різноманітні об’єкти 
неживої природи (наприклад: каміння, насіння, плоди) тощо. 
Отже, накопичуються колекції, які допомагають пригадати, як 
змінювалися об’єкти, уважно роздивитися, не поспішаючи, та 
порівняти їх, можливо помітити нові властивості, наочно побачити 
динаміку змін, розмаїття об’єктів природи, проаналізувати 
отриману інформацію, зробити висновки, а потім перевірити їх.  
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3. Моделювання явищ і процесів – це доступний, наочний 
та образний метод ознайомлення дітей із довкіллям. Цей метод 
допомагає дітям зрозуміти суть явища, роздивитися процес, 
відкрити для себе принцип його дії, визначити умови, за яких він 
може діяти. Головне у даному методі – це пояснити дітям 
умовність моделювання, зосередити їхню увагу на тому, що діє 
так, як у природі, майже так, як у природі, і тільки трішечки схоже 
на те, що відбувається в природі. 

4. Вправи на асоціації допомагають дітям подивитися на 
звичне незвичним поглядом. А тому, побачити те, чого раніше не 
бачили, поглибити свої знання дітей та детальніше вивчити об’єкт 
[4, с. 16–17]. 

Виходячи з вищезазначеного можемо зробити висновок, що 
одним із важливих методів інтелектуального розвитку дітей є 
пошуково – дослідницька діяльність, яка дає змогу самостійно 
обстежувати предмети, аналізувати, порівнювати і виходити на 
новий рівень пізнання навколишньої дійсності. Однієї із сучасних 
розгалужень пошукової діяльності є STREAM-освіта, яка дозволяє 
розшити процес навчання новими, цікавими для дітей методами. 
З давнини природа була і залишається дійовим засобом в 
розширені і поглибленні знань, формуванні бачення оточуючої 
дійсності. 

Література: 
1. Буров О.Ю. Динаміка розвитку інтелектуальних здібностей 

обдарованої особистості у підлітковому віці. Київ : Тов «Інформаційні системи», 
2012. 258 с. 

2. Дичківська І. Розвивати інтелектуальну обдарованість. Технології 
раннього навчання Глена Домана. Палітра педагога. Київ : Світич, 2004.  
№ 2. С. 7–10. 

3. Карапузова І. Дитяче експериментування: реалії та перспективи. 
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5. Охрім О. Я. Пошуково-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку : 
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ВПРОВАДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТІЇ В 
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Кір’янова І. Ю. 
«Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
компенсуючого типу №3 Криворізької міської ради» 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 

У якому суспільстві житимуть наші діти завтра? Відповідь на 
це запитання значною мірою залежить від того, яку освіту ми дамо 
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їм сьогодні. Освіта відіграє важливу роль у побудові майбутнього 
та відображає, до якого саме світу ми хочемо підготувати 
майбутні покоління. 

Демократичне виховання має бути частиною всебічного та 
послідовного бачення освіти як розвитку цілісної особистості. 
Активна участь дитини, повага до її гідності, можливість обирати, 
усвідомлення важливості права голосу є важливими чинниками 
формування соціальних навичок, розвитку вільної і впевненої в 
собі особистості, становлення здобувачів дошкільної освіти як 
активних громадян. 

Заклади дошкільної освіти – це стартова платформа для 
створення демократичного суспільства та розвитку культури 
демократії. В основу оновленого Базового компонента дошкільної 
освіти покладено принцип формування демократичного 
суспільства, де кожен/кожна можуть бути почутими, мають право 
на самовираження та активну участь. Сучасні садочки мають 
сприяти цінуванню багатоманітності, виявленню поваги до 
кожного/кожної, рівності, сталому розвитку України, формуванню 
соціально-громадянської компетентності [1]. 

Впровадження культури демократії в дошкільні заклади 
означає: 

1. Участь дітей і дорослих в ухваленні рішень щодо цілей, 
діяльностей та середовища закладу. Окрім представництва 
батьків (інших дорослих) в офіційних керівних органах, діти або 
дорослі також можуть брати участь в ухваленні рішень щодо 
повсякденних чи основних питань (вибір ігор, заходів, планування 
поїздок, екскурсій тощо). 

2. Спільне розуміння навчання. Демократична практика 
виходить за межі навчання виключно як відтворення заздалегідь 
визначених змісту та навичок та розглядає дітей як «активних 
авторів власного навчання та оригінальних ідей щодо світу». 
Педагогіка «винаходу» веде до результатів та нових поглядів, 
передбачених демократичними цінностями та практиками. 

Демократична практика потребує поширення таких 
цінностей серед спільноти закладів дошкільної освіти: 

− повага до різноманітності; 

− визнання різноманітних думок і бачення – що на 
більшість запитань є понад одна відповідь, і що є багато способів, 
як дивитися на світ та розуміти його; 

− підтримка цікавості, невизначеності, суб’єктивності, 
критичного мислення та відповідальності в дітей; 

− участь дітей, яка ґрунтується на ідеї, що культура 
постійно розвивається, а індивідуальне знання – лише частина 
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цілого бачення і треба врахувати думки кожного в діалозі з 
іншими, у межах спільних цінностей [2]. 

Крім того, навчання демократії в закладі дошкільної освіти 
вимагає взаємодії усіх зацікавлених сторін – від дітей, педагогів, 
адміністрації та інших представників громади – у різних сферах 
діяльності садочка. Без щоденної практики колегіального 
прийняття рішень, участі у діяльності органів самоврядування, 
розробки правил і процедур реагування у випадку дискримінації – 
наприклад, булінгу в закладі, демократія та права людини 
перетворюються на порожні гасла. Особистий практичний досвід 
реальної демократії в саду – запорука виховання свідомих 
громадян і поглиблення культури демократії у суспільстві в 
цілому. Тому формування демократичних компетентностей у 
закладі освіти тісно пов’язане з демократичним розвитком самого 
навчального закладу. Дошкільній освіті важливо розвиватися і 
створювати сприятливе середовище для вивчення демократії. 

Важливу роль у формуванні вільної особистості відіграє 
демократичне освітнє середовище і можливість практичного 
досвіду демократичної участі в ньому. Для цього важливо 
формувати й поглиблювати демократичну культуру у закладі, 
заохочувати ініціативу та власну думку, критичне ставлення до 
дійсності, повагу до різноманітності, взаємоповагу і 
відповідальність. 

Розвиток демократичного середовища та демократизація 
врядування може відбуватися тільки виходячи з відповідних 
ціннісних засад.  

Основні принципи і підходи формування культури 
демократії у закладі дошкільної освіти: 

− навчання основам самоідентифікації, усвідомленню 
приналежності до спільноти, громади, держави; 

− виховання поваги до державної мови та державних 
символів;  

− сприяння гармонійній соціалізації у спільноті, 
формуванню розуміння різних соціальних ролей; 

− формування здатності до спільної колективної 
діяльності, сприяє набуттю досвіду досягнення спільних цілей; 

− практикувати взаємини між педагогами та дітьми, 
адміністрацією, батьками на основі поваги до прав людини; 

− практикувати саморефлексію як усталений елемент 
діяльності садочка; 

− забезпечити прозору й добре налагоджену комунікацію, 
зокрема відкрито обговорювати наявні проблеми та виклики; 
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− виробляти спільне бачення і планування розвитку 
закладу різними суб’єктами садового життя на підставі спільних 
цінностей; 

− переходити від управління до співуправління 
навчальним закладом за участі усіх суб’єктів садового життя, 
створювати дієве самоврядування; 

− створювати різноманітні можливості для реалізації 
свободи слова в закладі (через Інтернет-сторінку, соціальні 
мережі та ін.); 

− будувати «прозору дошкільну освіту», яка готова 
розбудовувати свій освітній потенціал у співпраці з батьками та 
громадою; 

− сповідувати «дитиноцентризм»: коли права і потреби 
дитини визначають заклад; 

− дотримуватися принципу, що всі голоси рівні: голос 
педагога = голосу дитини = голосу батьків; 

− пам’ятати, що директор – передовсім управлінець, який 
дає простір педколективу [3, с. 7]. 

Пропозиції практичних дій: 

− мотивувати адміністрацію, колектив та батьків 
демократизувати процеси у закладі за їхньої активної участі; 

− прописати і запроваджувати демократичні процедури на 
всіх рівнях, узгодити їх широким колом суб’єктів дошкільного 
життя; 

− дотримуватися уставлених процедур, але з одночасною 
можливістю вносити зміни після апробації нових правил та 
процедур; 

− практикувати різні способи обговорення, голосування, 
демократичного прийняття рішень тощо за участі усіх учасників 
освітньо-виховного процесу, не боятися помилятися й давати 
простір для виправлення помилкового чи не зовсім вдалого 
рішення; 

− створювати можливості брати відповідальність на себе 
й втілювати власні рішення для всіх суб’єктів дошкільного життя; 
діти й інші суб’єкти дошкільного життя мають бачити реальність 
втілення їхніх ідей. 

Таким чином, ми бачимо, що впровадження культури 
демократії є результатом тривалого виховного впливу, який 
торкається всіх сторін життєдіяльності дитини. Вони виступають, 
як реальна можливість втілення в життя сукупності соціальних і 
громадянських прав особистості, її інтеграції в культурні й 
соціальні структури суспільства. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
ДО ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ 

КРИЗОВИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ 
Клімашевська Г. Р. 

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

В умовах воєнного стану та надання Україні статусу 
кандидата на членство в ЄС виникає першочергова потреба у 
реформуванні системи вищої базової освіти, яка повинна бути 
направлена на підготовку фахівців із високим рівнем професійної 
компетентності. Модернізація освіти з оновлення змісту освіти, 
потреб особистості, суспільства та держави виражається у 
підготовці сучасного покоління вчителів, які здатні до професійної 
діяльності в складних умовах інформатизації освіти.  

Проблематика підготовки вчителів початкової школи до 
дистанційного навчання висвітлена у працях не значної кількість 
науковців. Основні аспекти цієї проблематики вивчають 
В. Бондар, Н. Валько, Л. Брескіна, І. Гайдамашко, О. Коваленко, 
Ю. Соловей, В. Столяр, І. Червінська, Л. Хімчук, О. Шквир, 
О. Шувалова та ін. [3, с. 268]. 

У своїй монографії В. Бондар, Ю. Соловей та О. Коваленко 
зазначають, що для підготовки майбутніх учителів початкових 
класів до освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного 
стану у закладах вищої освіти варто створити ґрунтовний 
інформаційно-комунікаційний освітній простір, що буде 
охоплювати весь процес змішаного навчання, за якого педагогічні 
й освітні технології поєднуються з інноваційними технологіями 
дистанційного, електронного, мобільного навчання для 
гармонійного синтезу теоретичного та практичного складників 
навчального процесу, а також для забезпечення індивідуальної 
траєкторії професійно-особистісного розвитку студентів. У 
сьогоднішніх реаліях дистанційне навчання розглядають, як 
цілеспрямований процес діалогової, асинхронної або синхронної 
взаємодії викладача й студентів за допомогою сучасних 

https://nus.org.ua/view/kultura-demokratiyi-v-doshkilnij-osviti-rivnist-i-pryjnyattya/
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/KONTSEPTSIYA-ROZVYTKU-GROMADYANSKOYI-OSVITY-V-UKRAYINI.pdf
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/KONTSEPTSIYA-ROZVYTKU-GROMADYANSKOYI-OSVITY-V-UKRAYINI.pdf
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інформаційно-комунікативних технології; індивідуалізований 
процес опанування знань, умінь, навичок і способів пізнавальної 
діяльності здобувачем освіти, що відбувається переважно за 
опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 
освітнього процесу в спеціалізованому середовищі [1, с. 319–320]. 

Організація підготовки майбутніх учителів початкових 
класів до майбутньої професійної діяльності у формі 
дистанційного навчання повинна реалізувати три головних 
аспекти, а саме: 

− по-перше, розвивати мотивацію студентів до 
самостійного опанування знань, умінь та навичок; 

− по-друге, враховувати здібності студентів та темп 
освоєння ними навчального матеріалу з професійної підготовки, 
а також розширити освітні можливості здобувачів освіти завдяки 
доступності цифрових ресурсів;  

− по-третє, сприяти зміні авторитарного стилю викладання 
на партнерську суб’єкт-суб’єктну взаємодію для професійно-
особистісного розвитку майбутніх учителів. 

Дистанційна форма освітнього процесу вимагає 
максимального залучення студентів до активного навчання, що 
підвищує їхню мотивацію до здійснення професійної підготовки 
засобами цифрових ресурсів; постійного зворотного зв’язку між 
студентами та викладачами.  

Характерні риси з погляду комунікацій між викладачем і 
студентом: 

− самоосвіта як основа дистанційного навчання, що 
передбачає само мотивацію студента щодо власного навчання, а 
також певний рівень самоорганізації особистості; 

− спілкування викладача і слухача за принципом «один до 
одного», що відповідає за формою і змістом індивідуальній 
консультації; 

− спілкування і взаємодія «один до одного» не виключає 
взаємодії «одного до багатьох», оскільки викладач, відповідно до 
заздалегідь складеного графіка, працює відразу з безліччю 
студентів. Така форма взаємодії нагадує традиційне навчання в 
аудиторіях; 

− взаємодія «багатьох до багатьох» означає, що можливе 
одночасне спілкування безлічі студентів, які обмінюються між 
собою досвідом і враженнями [2, с. 22]. 

У професійній підготовці майбутніх фахівців головну роль 
відіграє не сама інформація, скільки вміння працювати з нею, 
критично осмислювати та продукувати нові знання; головним стає 
не кількість інформації, а її якість.  
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Створення інформаційно-комунікаційного освітнього 
простору для підготовки студентів до майбутньої професійної 
діяльності в початковій школі в умовах воєнного стану 
забезпечить їм вільний доступ до освітніх ресурсів у будь-який 
зручний час, підвищить якість теоретичної і практичної підготовки 
майбутніх учителів з молодшими школярами, сприятиме 
ефективному розвитку компетентностей і наскрізних педагогічних 
умінь студентів, необхідних для організації освітнього процесу в 
початковій школі, активізує суб’єкт-суб’єктну взаємодію педагогів 
і студентів для професійно-особистісного самовизначення, 
самореалізації та саморозвитку здобувачів освіти. 

Література: 
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ВИКОРИСТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛ ПРИ 
СТВОРЕННІ ГРАМАТИЧНИХ ВПРАВ 

Ключник Р. М. 
Університет імені Альфреда Нобеля 

м. Дніпро, Україна 
Вивчення іноземної мови неможливе без формування 

чітких уявлень про граматичну структуру мови. Ситуація 
ускладнюється тим, що морфологія мов неоднакова; деякі явища 
англійської мови не мають аналогів в українській (і навпаки). На 
нашу думку, використання інтернет-джерел є необхідним для 
того, щоб граматичний матеріал засвоювався не за допомогою 
застарілих підручників, а за допомогою актуальних відомостей. 

У якості прикладів граматичних вправ наведемо наступні. 
Правильні відповіді у вправі 1, присвяченій уживанню артиклів, 
будуть вказані після кожного речення. 

Exercise 1. Fill the gaps with a, an, the or “no article”. 
1. Speaking on ____ (1) Tuesday, Spain’s prime minister, Pedro 

Sánchez, seemingly rejected ____ (2) idea of ____ (3) nationwide 
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lockdown, saying instead it would be left to regional authorities to take 
measure to halt the spread of ____ (4) virus [1]. 

1) no article; 2) the; 3) a; 4) the 
2. Indian intelligence assessments have also expressed 

concerns on the possible direct or indirect links of ____ (5) several 
Chinese companies, including Huawei, with ____ (6) Chinese military 
[2]. 

5) no article; 6) the 
3. ____ (7) European Union has called for ____ (8) 

investigation, and earlier on Monday, ____ (9) German government 
said it was "fairly likely" that Navalny was poisoned and would 
therefore need ____ (10) special protection [3]. 

7) the; 8) an; 9) the; 10) no article. 
Вивчення часів англійського дієслова є наріжним каменем 

граматики, оскільки без знання часів складно собі уявити 
грамотне мовлення. Оскільки часів дієслова в англійській мові 
більше, ніж в українській, слід приділити особливу увагу словам-
маркерам: already (вказує на часи Perfect), always (вказує на часи 
Simple), at the moment (вказує на час Present Continuous) та інші 
подібні слова й вирази. Втім, у реальному медійному дискурсі 
далеко не завжди автори ставлять ці «впізнавані» маркери, тому 
необхідно тренуватися розпізнавати час дієслова за іншими 
критеріями, у тому числі за контекстом, у чому може допомогти 
вправа 2. 

Exercise 2. Put the verbs in brackets into the correct form 
1. Zimbabwe on Monday (say) foreign citizens who had their 

land seized could now apply to get it back [4]. 
2. He added: “The government (use) arbitrary statistics to 

effectively ban 160 countries and in the process destroying the 
economy [5]. 

3. The French satirical newspaper Charlie Hebdo is to republish 
controversial cartoons of the Prophet Muhammad to mark the start of 
a trial of suspected accomplices of terrorist gunmen who (attack) its 
offices in January 2015 [6]. 

4. President Xi Jinping and other top politicians (give) 
domestically produced Covid vaccines, China has said [7]. 

5. The Conservative politician Jens Spahn, a key figure in 
Germany’s handling of the pandemic, on Saturday (try) to confront a 
crowd of protesters outside an event ahead of local elections in North-
Rhine Westphalia [8]. 

6. Absent that, Netanyahu can speak all he (want) about the 
end of a two-state vision based on the pre-1967 lines [9]. 

7. The upcoming session (have) 18 sittings, which includes two 
working Saturdays and Sundays each [10]. 



110 

8. Karnad said that the likelihood of further clashes (decrease) 
in the coming weeks, as the frigid Himalayan winter sets in, but warned 
that border disputes could become something of a new normal if there 
are no major strategic changes on either side [11]. 

9. Italy on Thursday (ban) entry to people coming from 13 
countries that it said presented an excessive rate of COVID-19 
infections [12]. 

10. In addition, 756 people who (die) of other causes in April 
had tested positive for coronavirus [13]. 

11. A representative of the National Search and Rescue Agency 
also confirmed that many of the dead (be) young people [14]. 

12. «That’s why everything that (happen) now [strikes on 
infrastructure] is genocide. His task is for us to die, to freeze, or to 
make us flee our land so that he can have it» [15]. 

Правильні відповіді можна зобразити у вигляді таблиці, 
пояснюючи вживання тієї чи іншої форми дієслова (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Відповіді до вправи 2 
№ з/п Форма дієслова Граматичний час 

1 said Past Simple 

2 is using Present Continuous 

3 attacked Past Simple 

4 had been given Past Perfect 

5 tried Past Simple 

6 wants Present Simple 

7 will have Future Simple 

8 will decrease Future Simple 

9 banned Past Simple 

10 died Past Simple 

11 were Past Simple 

12 is happening Present Continuous 

 
Таблиця 1 демонструє необхідність пояснення вживання 

тих чи інших форм дієслова в залежності від часу. Можна 
запропонувати студентам довести, чому в реченні 4 необхідно 
вживати Past Perfect: це пов’язано з граматичною категорією 
непрямої мови, за якої час Present Perfect та Past Simple 
трансформуються у Past Perfect. А ось у реченні 9 
використовується Past Simple, коли йдеться про подію в 
конкретному минулому. 

Таким чином, інтернет-джерела не лише допомагають 
знайти матеріали для вивчення граматики, а й знайомлять 
здобувачів з новітніми подіями у світі, що є необхідним для 
сучасного фахівця. 
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ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Колодій С. В. 
Слов’янська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №15 

Слов’янської міської ради Донецької області 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Інклюзивна освіта є сучасною формою навчання і 
виховання дітей із особистими освітніми потребами. Завдяки 
гнучкому, індивідуалізованому підходу до організації освітнього 
середовища початкової школи забезпечує сприятливі умови 
розвитку за індивідуальною програмою особливих учнів як 
повноцінних учасників колективу із необхідним медико-
соціальним та психолого-педагогічним супроводом.  

Зарубіжні та вітчизняні фахівці в галузі впровадження 
інклюзивної освіти обґрунтовують необхідність створення такого 
освітнього середовища, яке б шляхом інклюзії могло 
задовольнити потреби та реалізувати можливості кожної дитини, 
зважаючи на її фізичні можливості та особливості психічного та 
інтелектуального розвитку. Важливе значення в означеному 
процесі відводиться використанню інноваційних технологій, як 
засобу підвищення якості заняття в інклюзивному класі початкової 
школи, що дозволять суттєво оптимізувати організацію освітнього 
процесу дітей із особливими освітніми потребами та забезпечити 
доступ до різноманітних дидактичних матеріалів у форматі, 
прийнятному для всіх учнів інклюзивного класу. 

Ураховуючи цільову сутність інклюзивного навчання, яка 
має на меті розкрити індивідуальні особливості учнів в освітньому 
процесі, інноваційні технології розглядаються як засіб та 
можливість для учнів та педагогів покращити означений процес, 
налагодити системи управління ним, сприяти інтеграції та 
розширеному доступу учасників освітнього процесу до 
інформації. Питання про використання інноваційних технологій в 
спеціальній освіті, в тому числі, у логопедії, в даний момент лише 
починає розвиватися. Тому важливо донести цінність 
інноваційних технологій для подальшого розвитку цього питання. 

У діяльності вчителя-логопеда інноваційні методи, поряд з 
традиційними, сприяють досягненню максимально можливих 
успіхів у подоланні мовних порушень у дітей будь-якого віку. 
Отже, пошуки нових прийомів і методик в логопедичній практиці 
корекції мови не втратили своєї актуальності. Інноваційні засоби 
навчання покликані зробити процес навчання більш барвистим і 
наочним. У зв’язку з цим необхідною умовою реалізації 
особистості у сучасному соціумі є оволодіння інформаційно-
комунікаційною компетентністю. 
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Нині в системі освіти відбуваються досить значні зміни – у 
роботу педагогів вводиться система інноваційних технологій. Це 
різні логопедичні тренажери, інтерактивні посібники, а також 
комп’ютерні презентації. На таких заняттях діти активно 
проявляють свою допитливість, набувають знання із 
задоволенням та інтересом. Заняття перетворюється на цікавий і 
захоплюючий процес. 

Використання інноваційних технологій у системі 
логопедичних занять допомагає у здійсненні корекційних завдань, 
а також, сприяє більш якіснім: наочності, доступності, 
індивідуальному підходу, і тому має позитивний вплив на якість 
корекції мовленнєвого порушення у дитини значно скорочує час 
формування мовних навичок, сприяє розвитку самоконтролю 
дитини та її соціальній адаптації. 

Систему використання інноваційних технологій слід 
будувати в певному порядку з урахуванням етапів та завдань 
навчання.  

Перший етап – мотиваційний. Основною метою цього етапу 
є формування мотиваційної готовності дитини до участі в 
корекційно-розвитковому процесі з комп’ютерною підтримкою.  

Другий етап – змістовно-формувальний. Основна мета його 
полягає в корекції й розвитку усного мовлення дітей та інших 
суттєвих показників розвитку як вторинних ознак у структурі 
порушення.  

Третій етап – саморозвиток – найбільшою мірою реалізує 
можливості дітей у вдосконаленні отриманих навичок усного 
мовлення та творчого виконання завдань.  

Спочатку ігрова, а пізніше і навчальна діяльність із 
комп’ютером викликає в дітей жвавий інтерес. Зацікавленість стає 
основою формування таких важливих структур, як пізнавальна 
мотивація, довільна пам’ять, увага. Навчальні завдання, виконані 
за допомогою різноманітних комп’ютерних програм, за умови 
сформованого в дитини вміння працювати на комп’ютері, 
сприяють виробленню усвідомленого стійкого інтересу до 
навчання; корисні для саморозвитку, самоконтролю, у 
використанні набутих навичок під час нової діяльності. Функції 
контролера в процесі виконання кожного завдання виконує 
комп’ютер, а вчитель стає партнером, здатним надати, коли 
треба, необхідну допомогу. Таким чином, комп’ютер є 
надзвичайно вагомим чинником у формуванні однієї з 
найважливіших рис особистості – самостійності.  

Основним чинником інтенсифікації логопедичної допомоги 
дитині з порушеннями мовлення вважається взаємодія логопеда 
та батьків, яка охоплює такі форми роботи: логошколи та 
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логопрактикум для батьків, інтерактивні заняття, логодискусії, 
ігрові тренінги, логолекції, консультування тощо. 

Інноваційні дистанційно-інтерактивні форми роботи в цій 
галузі значно допоможуть розширити можливості традиційної 
взаємодії педагога з батьками дитини, підвищити ефективність 
впливу на подолання мовленнєвих порушень у дітей та поліпшити 
результативність корекційно-навчального процесу. 

Дистанційно-інтерактивні форми роботи є найбільш 
адекватною відповіддю на виклики сьогодення. Методичні 
поради, практичні рекомендації та весь комплекс необхідних 
логопедичних матеріалів, тематичні сайти та блоги, електронна 
пошта, соціальні мережі, відеоконференції, онлайн-консультації, 
спілкування у месенджерах, форуми, sms-повідомлення, за 
наявності сучасних інформаційно комунікаційних технологій, вони 
стають зручними, доступними та розглядаються як постійний, 
безперервний процес, який відбувається у вільний час, у 
комфортних умовах. 

Отже, використання у логопедичній практиці інноваційних 
технологій сприяє підвищенню інтересу до навчання, дає учням 
усвідомлення доступності до невідомих раніше знань, вмінь, 
форм спілкування, ігор, розуміння подій та законів навколишнього 
світу, дарує віру в свої сили, сприяє ефективності в корекції 
мовного порушення, вдосконалює весь освітній процес. 

Впровадження в освітній процес інноваційних технологій 
сприяє органічному зв'язку змісту навчання з його педагогічною 
спрямованістю, з мотивами і інтересами учнів, з оптимальними 
умовами протікання пізнавальної діяльності. 

Відтак, інноваційні технології стають вагомою 
прогресивною складовою в освіті, вони сприяють задоволенню 
особливих потреб кожного, хто навчається, – втіленню права на 
освіту, допомагають дитині розкривати в собі здібності та 
реалізовувати себе як особистість. 
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Виховання справжнього громадянина і патріота України 
виступає надзвичайно важливим і невідкладним завданням в 
епоху соціально-економічних перетворень, які відбуваються в 
сучасному суспільстві. Пріоритетним в епоху розбудови 
української держави є виховання особистості, яка, будучи 
безмежно відданою українській національній ідеї, здатна 
відстояти незалежність нашої держави, її соборність, готова буде 
вивести країну на шлях прогресу та процвітання. З огляду на 
викладене побудова нового демократичного гуманного 
суспільства, яке орієнтується, як зазначається в Концепції 
розвитку громадянської освіти в Україні (2018 р.) на «формування 
активного та відповідального громадянина з розвиненим 
почуттям власної гідності, стійкою громадянською позицією, 
готовністю до виконання громадянських обов’язків» [7], набуває, 
насамперед, виховного характеру, а отже, ставить на порядок 
денний реалізацію комплексного підходу до вирішення 
поставлених завдань через систему освіти України. 

У стратегічному освітянському документі «Національна 
стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.» (2013 р.) 
зазначається, що свідченням позитивних якісних змін у 
забезпеченні розвитку національної освіти став Форум міністрів 
освіти європейських країн «Школа XXI століття: Київські 
ініціативи», на якому серед семи проголошених напрямів 
євроінтеграції дошкільної та середньої освіти та проєктів 
практичних дій за кожним із них було визначено «Толерантність» 
і «Через мову до взаєморозуміння» [8]. Тож, цінним для 
усвідомлення вчителя є те, що базовим у становленні особистості 
громадянина України виступає моральний аспект громадянського 
виховання. На сучасному етапі розвитку суспільства він набуває 
все більшої гостроти і виявляється, як зазначено в «Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», у 
«зниженні суспільної моралі, духовності, культури поведінки 
частини учнівської та студентської молоді» [8]. Ми поділяємо 
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думку Н. Басюк, яка виокремила низку проблем, із якими 
зіткнулося наше суспільство в процесі складних політичних і 
соціально-економічних перетворень в Україні. На думку 
дослідниці, ці проблеми «обумовлені деградацією суспільної 
моралі» [1, с. 7], а саме: пріоритет матеріальних цінностей і 
падіння духовних – брак милосердя і взаємоповаги, прояв 
байдужості й агресивності, культ грошей, сила й влада в 
стосунках між людьми [1]. Н. Басюк приходить до висновку, що 
«соціальні труднощі й прорахунки в моральному вихованні стали 
причиною розвитку певних негативних явищ: наркоманії, 
алкоголізму, статевої деморалізації, злочинності тощо. Сучасне 
суспільство нерідко створює культ підмінних цінностей: 
престижність становища, влада над людьми, дорогі речі тощо; 
активно насаджує егоїстичне бажання затрачати щораз менше 
праці, часу, зусиль і натомість отримувати якомога більше 
задоволення» [1]. У зв’язку з цим магістральним завданням, яке 
стоїть перед закладами освіти всіх рівнів, (виокремимо відповідно 
до проблеми нашого дослідження) є: побудова ефективної 
системи національного виховання на засадах загальнолюдських, 
полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення 
морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування 
громадянина України і світу [8].  

Проблема морального виховання порушується також і в 
інших нормативних освітянських документах, як-от: «Нова 
українська школа. Концептуальні засади реформування 
середньої школи» (2016 р.) [10]; «Державний стандарт початкової 
освіти» (2018 р.) [5], «Професійний стандарт за професіями 
«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», 
«Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з 
початкової освіти» (із дипломом молодшого спеціаліста)» 
(2020 р.) [13], Типові освітні програми під керівництвом 
О. Савченко, Р. Шияна (2022  р.) [14; 15]. Аналіз окреслених 
нормативних документів із позиції аспектності нашого 
дослідження дозволив констатувати, що: 

− у портреті випускника Нової школи, серед інших 
важливих його характеристик – «Особистість», «Інноватор», 
значиться «Патріот з активною позицією, який діє згідно з 
морально-етичними принципами і здатний приймати 
відповідальні рішення, поважає гідність і права людини» [10, с. 6]; 

− серед дев’яти ключових компонентів формули Нової 
школи, важливим для нашого дослідження є виховання на 
цінностях, а саме: «утвердження людської гідності шляхом 
виховання чесності, відваги, наполегливості, доброти, здатності 
до співчуття і співпереживання, справедливості, поваги до прав 
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людини (зокрема, права на життя, здоров’я, власність, свободу 
слова тощо)» [5];  

− однією з ключових компетентностей, яка має бути 
сформована у випускника школи є соціальна компетентність, під 
якою розуміються «усі форми поведінки, які потрібні для 
ефективної та конструктивної участі в громадському житті, в сім’ї, 
на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати 
і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів…» [10, с. 12];  

− організація освітнього процесу має будуватися на 
педагогіці партнерства. Основними принципами такого підходу є: 
повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; 
довіра у відносинах; взаємоповага, що забезпечуватиме 
«безпечну взаємодію з учасниками освітнього процесу» [13] та ін. 
Вважаємо, що спілкування «учитель» – «учень» – «батьки», 
засноване на принципах партнерської взаємодії, слугуватиме 
прикладом для наслідування дитиною в спілкуванні як з 
однолітками, так і дорослими; 

− одним із завдань інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 
передбачено: «розвиток толерантності у соціальній комунікації, 
ціннісного ставлення до природи та її пізнання, до приватного 
життя інших людей, усвідомлення правової відповідальності у 
ситуаціях застосування норм і правил життя в суспільстві, інші 
соціальні навички щодо взаємодії і співпраці в різних видах 
діяльності» [14]. Відповідно до іншої освітньої програми, 
розробленої під керівництвом Р. Шияна, завданнями 
громадянської та історичної освітньої галузі серед інших (назвемо 
в межах нашого дослідження) є: «удосконалення набутих дітьми 
в дошкільному віці позитивних моделей поведінки у громадських 
місцях та опанування нових, пов’язаних із діяльністю школяра / 
школярки; створення умов для набуття успішного досвіду 
конструктивної взаємодії та громадянської поведінки, 
формування емоційно-ціннісного компоненту громадянської 
культури особистості» [14]. 

Разом із підвищеною увагою в нормативно-правових 
документах до порушеної проблеми в «Національній стратегії 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.» серед основних 
проблем, викликів та ризиків спостерігаємо «відсутність цілісної 
системи виховання, фізичного, морального та духовного розвитку 
і соціалізації дітей та молоді» [8]. Тож, виправити ситуацію на 
краще, а може і взагалі уникнути її, допоможе систематична 
цілеспрямована робота з формування моральної свідомості, 
моральних почуттів та цінностей, заснованих на морально-
етичних нормах поведінки, починаючи з дошкільного віку і далі, 



118 

продовжуючи на всіх ступенях загальноосвітніх закладів 
середньої освіти.  

Молодший шкільний вік є сензитивним періодом для 
закладання основ моральної вихованості як результату тривалої 
систематичної роботи вчителя. Звичайно, успіх його роботи 
залежить не тільки від виховних упливів учителя, а від самих 
вихованців – їхніх мотивів, намірів та ін., які і побуджають до тих 
чи інших учинків. Отже, весь виховний інструментарій учителя має 
бути спрямований на формування в дитини прагнення 
орієнтуватися на ту чи іншу моральну норму, перетворити її в 
дієвий регулятор поведінки. Адже часто трапляється так, що 
дитина знає моральні вимоги, але в своїй поведінці та діяльності 
не зважає на них. Це означає, що в дитини не сформовані 
моральні якості, переконання, оскільки лише вони визначають її 
моральну вихованість.  

Результати наукового пошуку надали нам можливості 
констатувати різні аспекти морального виховання (або: 
формування моральності, моральних цінностей, моральної 
поведінки, моральних почуттів, оцінно-етичних суджень, 
морального вибору та ін.) в учнів початкової школи, що є 
предметом дослідження сучасних вітчизняних дослідників таких 
як: І. Бех [2]; Л. Гончарова [3]; І. Грива [4]; О. Дешко [8]; 
Л. Дубровська [8]; К. Журба [2]; В. Киричок [2]; С. Коновець [2]; 
О. Никитенко [9]; О. Осипчук (О. Поліщук) [11]; О. Поліщук [12]; 
О. Третяк [16]; С. Тютюнник [16]; К. Чорна [2]; І. Шкільна [2] та ін. 

Вагомість цього питання відображається також на рівні 
зарубіжних наукових розвідок, як-от: Aim Abdulkarim [20]; A. Abdul 
Rahman [18]; Prayoga Bestari [20]; Sapriya [20]; D. Staines [19]; Yuni 
Harmawati [20]; P. Formosa [19]; M. Ryan [19] та ін. 

Сподіваємося, що узагальнення цінних теоретичних 
відомостей вітчизняних та зарубіжних учених із проблеми 
морального виховання здобувачів початкової освіти, а також 
досвіду роботи вчителів-практиків посприяють нам у розробленні 
педагогічних умов забезпечення ефективної організації цього 
процесу в національній українській школі задля побудови й 
функціонування в майбутньому високо морального суспільства. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ  
ФОРМУВАННЯ СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ У 
ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Крячун К. О. 
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 

«Спостереження необхідні дитині, як сонце 
повітря і вода необхідні рослині, і для того, 

щоб дитина навчилася бачити в кульбабі 
сонечко на долоні, у березі дівчину в білому 

сарафані, треба бувати на природі, 
зупинятися, придивлятися, щоб розуміти її» 

В. Сухомлинський 
Формування спостережливості особистості учнів початкової 

школи завжди належало до актуальних проблем теорії і практики 
початкової освіти. Це спричинено тим, що спостережливість як 
важлива риса особистості впливає на структуру і зміст інших 
пізнавальних процесів, оскільки спостережлива дитина більше 
сприймає, глибше мислить, розуміє. Це полегшує засвоєння 
знань та умінь, сприяє розвитку мовлення учнів, забезпечує 
найкращі результати навчання, викликає позитивні емоції, жадобу 
і радість пізнання, що зумовлює ефективність її діяльності та 
поведінки, мотиви не тільки на початковому ступені навчання, а й 
подальших– в основній та старшій школі.  

Важливим також відзначити, що спостереження є 
необхідною умовою формування природничих уявлень і понять як 
елементів знань, що засвоюються учнями в курсі природничої 
освітньої галузі упродовж усього періоду навчання в початковій 
школі. У розвитку спостережливості учнів як необхідної 
особистісної якості, як уміння цілеспрямовано і планомірно 
сприймати об’єкти і явища довкілля, аналізувати їх, виключне 
значення відіграють самостійні спостереження під час екскурсій, 
а також довготривалі самостійні спостереження в природі.  

У нормативно-правових документах періоду відродження 
вітчизняної української школи спостереженням відведено чинне 
місце, окреслено вимоги до результатів навчання природничої 
освітньої галузі, що пов’язані з оволодіннями учнями вміннями 
спостерігати та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Так, 
у Новому Державному стандарті початкової освіти (2018 р.) 
зазначено: «добувач освіти відкриває світ природи, набуває 



121 

досвіду її дослідження, шукає відповіді на запитання, спостерігає 
за навколишнім світом, виявляє допитливість та отримує радість 
від пізнання природи; усвідомлює розмаїття природи, 
взаємозв’язки її об’єктів та явищ» [7].  

Розвиток спостережливості учнів виступає складовою 
розвивального аспекту природничої галузі, яка є провідною 
складовою інтегрованого курсу «Я досліджую світ», і тим самим 
підвищує актуальність проблеми дослідження. Завданнями 
типових освітніх програм під керівництвом О. Савченко (ТОП-1) та 
Р. Шияна (ТОП-2) передбачено засоби інтеграції в процесі 
реалізації програми «Я досліджую світ» через уключення учнів у 
практику виконання різноманітних завдань дослідницького 
характеру, як от: 

− дослідження-розпізнавання (Що це? Яке воно? 
Обстеження за допомогою органів чуття, опис, порівняння з 
іншими предметами, явищами; спільне – відмінне, до якого цілого 
воно належить);  

− дослідження-спостереження (Як воно діє? Що з ним 
відбувається? Для чого призначене?);  

− дослідження-пошук (запитування, передбачення, 
встановлення часової і логічної послідовності явищ, подій; 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків (Чому? Яким чином? 
Від чого залежить? З чим пов’язано?)) [16; 17].  

Відповідно до вимог держаних освітянських документів 
відбулися зміни і в змістовому наповненні підручників «Я 
досліджую світ». Так, на форзацах одного з чинних підручників 
інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої 
освіти «Я досліджую світ» (автори: І. Большакова, 
М. Пристінська), рекомендованого МОН України В 2018 р., автори 
пропонують алгоритм (послідовність) дій, яких слід 
дотримуватися учнями під час організації і проведенні 
спостережень. Так, у 1-й частині спостерігаємо: «про що хочу 
дізнатись»; «спостерігаю», «роблю висновок: 
дізнався/дізналась». У 2-й частині автори більш розгорнуто 
подають поетапність виконання дій: «про що хочу дізнатися»; 
«роблю припущення»; «вибираю необхідні пристрої та 
матеріали»; «спостерігаю»; «записую результати»; «роблю 
висновок: про що дізнався/дізналась» [2]. До алгоритму обох 
частин підручника додаються малюнки із зображеннями 
пристроїв, за допомогою яких можна фіксувати спостережувані 
предмети та явища природи: бінокль; лупа; підзорна труба.  

Згідно із зазначеним, освітній процес сучасної початкової 
школи покликаний забезпечити високий рівень активності 
здобувачів початкової освіти в самостійному засвоєнні знань, 
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зокрема шляхом спостережень і практичному використанні їх 
результатів, що ще більше зумовлює актуальність обраної нами 
проблеми дослідження. Разом із тим, як свідчать результати 
аналізу наукових джерел, досвіду роботи вчителів, а також 
власний досвід навчання учнів у початковій школі, розвиток 
спостережливості в процесі навчання природничого матеріалу не 
дооцінюється вчителями та не отримав належного місця серед 
головних освітніх завдань початкової школи. Ми погоджуємося з 
думкою П. Сікорського про те, що сьогодні «у своїх дослідженнях 
учені та вчителі-практики основну увагу звертають на реалізацію 
освітньої складової під час навчання учнів у початковій школі. 
Поза увагою залишається реалізація основних завдань 
усебічного розвитку учнів, який є фундаментом для подальших 
успіхів у навчанні учнів. Йдеться про розвиток спостережливості, 
пам’яті, мислення, уяви та уваги. Саме вони є тим 
інтелектуальним інструментарієм, який дозволяє учням на 
наступних ступенях сприймати і засвоювати все складніший 
навчальний матеріал» [14]. Відсутність проведення 
систематичних спостережень, а до того ж і порушення методики 
проведення спостережень не сприятимуть досягненню 
здобувачами початкової освіти таких обов’язкових результатів як: 
описує послідовність дій в експерименті / спостереженні; добирає 
найпростіші матеріали та прилади, які можна застосувати [18]. 
Разом із тим, недостатня увага вчителя до створення конкретно-
образних уявлень як результату недооцінки вчителем 
накопичення чуттєвого досвіду дітей під час ознайомлення з 
предметами безпосередньо в природі спричинює формальне 
засвоєння ними природничих знань. Відтак, учні не здатні 
встановлювати та вивчати причинно-наслідкові зв’язки в 
навколишній природі, а отже уповільнюється їхня мисленнєва 
діяльність та пізнавальна активність. Більше того, учні на основі 
неусвідомленої поведінки починають порушувати норми 
етичного, естетичного, морального ставлення до об’єктів 
природи. 

Із огляду на сказане важливим убачаємо орієнтацію 
освітнього процесу в початковій школі на потребах розвитку 
спостережливості здобувачів початкової освіти як запоруки 
всебічного розвитку учнів, їхніх талантів, здібностей, інтересів, 
обдарувань, самостійності, творчості та допитливості, 
компетентностей та наскрізних умінь, необхідних для їхньої 
соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору 
подальшого життєвого шляху та самореалізації, продовження 
навчання на рівні профільної освіти або здобуття професії [6; 7].  
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Вагомість цього питання відображається на рівні наукових 
пошуків вітчизняних учених та учителів-практиків початкової 
школи останніх років, які у т.ч. знайомлять із практикою організації 
спостережень за кордоном: М. Бондар [3], А. Колишкіна [8], 
Л. Колток [9], А. Коренева [10], Л Кулинич [12], І. Павлюх [13], 
Л. Стахів [9], Чобанян [8] та ін. У своїх наукових здобутках автори 
відстоюють ідеї проведення уроків серед природи, які у своїй 
педагогічній діяльності активно підтримував В. Сухомлинський, 
підкреслюючи, що навчання на свіжому повітрі сприятиме 
розвитку в учнів спостережливості, формуванню наукового 
світогляду, допомагатиме вихованню в дитини шанобливого 
ставлення до всього живого [15]. Сьогодні такі уроки мають різні 
назви «Уроки милування природою», «Уроки на подвір’ї», «Уроки 
просто неба» та ін. 

До того ж, значні інноваційні зрушення в українській системі 
освіти вимагають нових підходів до організації спостережень як 
дослідницького методу пізнання природи. Останнім часом все 
частіше на освітянських платформах «Всеосвіта», «Наурок», 
«Osvitanova», «Schoollif» та ін. піднімаються дискусійні питання з 
приводу застосування на уроках мобільних застосунків – 
мобільних телефонів, планшетів. Так частина дослідників: 
О. Гончаренко [5], Н. Царук [18] та ін. вважають, що мобільні 
телефони під час навчальних занять можуть нашкодити. 
Прихильники іншої думки – Т. Голуб [4], В. Косик [11] та ін. навпаки 
схиляються до думки, що сучасний педагог повинен звертати 
особливу увагу на те, що мобільні засоби звʼязку мають значну 
популярність серед молоді, тому слід шукати шляхи їх 
використання в навчанні з метою оптимізації цього процесу. Ми 
також дотримуємося думки науковців, що мобільні застосунки як 
інноваційний цифровий засіб навчання учнів спостереженню 
можна з користю застосовувати як в урочній, так і позаурочній 
діяльності, адже це зручно, сучасно, доступно, цікаво, 
перспективно, тому інтегрувати їх в освітній процес було б 
важливо.  

Актуальність означеної проблеми, недостатність її 
теоретичного і практичного опрацювання, існування педагогічних 
протиріч між потенційними можливостями здобувачів початкової 
освіти у розвитку їхньої спостережливості і станом педагогічної 
практики, відсутністю методики цілеспрямованого формування 
цієї якості особистості засобами мобільних телефонів зумовили 
вибір теми дослідження «Формування спостережливості учнів 
початкової школи засобами мобільних застосунків у позаурочній 
діяльності». Організація самостійних спостережень учнів 
початкової школи на уроках і в позаурочний час за допомогою 
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мобільних застосунків стане предметом наших подальших 
досліджень.  

Література: 
1. Бабенко Л. Вчитись у Норвегії. Хотіли б? URL: http://surl.li/axfeq (дата 

звернення: 01.11.2022). 
2. Большакова І., Пристінська М. Я досліджую світ : підруч. інтегр. курсу 

для 1 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.) Ч. 2. Харків : Вид-во «Ранок»,  
2018. 80 с. 

3. Бондар М. Уроки на свіжому повітрі: які переваги, коли та як їх 
правильно проводити. URL: http://surl.li/dzpvw (дата звернення: 06.11.2022). 

4.  Голуб Т. Використання мобільних телефонів як спосіб активізації 
пізнавальної діяльності. URL: http://surl.li/dzpsm (дата звернення: 01.11.2022). 

5. Гончаренко О. Верховна рада хоче заборонити використання 
мобільних телефонів у школах. URL: http://surl.li/dzpsq (дата звернення: 
01.11.2022). 

6. Державний стандарт базової середньої освіти. URL: 
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/ (дата звернення: 06.11.2022). 

7. Державний стандарт початкової освіти. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 
06.11.2022).  

8. Колишкіна А., Чобанян А. Теоретичний аналіз проблеми розвитку 
спостережливості як умови формування природознавчої компетентності учнів 
початкових класів. Наукові інновації та передові технології. 2022.  
10 (12). С 362–375. 

9. Колток Л., Стахів Л. Уроки серед природи в рамках Нової української 
школи. Педагогічні науки. 2019. Випуск LXXХVІII. С. 42–47. URL: 
https://core.ac.uk/download/pdf/241044114.pdf (дата звернення: 01.11.2022). 

10. Коренева І. Про вплив дидактичних умов на розвиток спостережливості 
молодших школярів у процесі вивчення природничого матеріалу. URL: 
http://surl.li/dzpxc (дата звернення: 01.11.2022). 

11.  Косик В. Використання мобільних застосунків на уроках. URL: 
http://surl.li/dzpxe (дата звернення: 01.11.2022). 

12. Кулинич Л. Шість незвичайних уроків у різних країнах світу. URL: 
http://surl.li/dzpxh (дата звернення: 01.11.2022). 

13. Павлюх І. Рекомендації щодо проведення спостережень. URL: 
https://vseosvita.ua/library/rekomendacii-sodo-provedenna-sposterezen-vidi-i-
metodika-sposterezenn-195792.html (дата звернення: 01.11.2022). 

14. Сікорський П. Педагогічні закономірності та їх роль у новій початковій 
школі. URL: http://surl.li/dzpxw (дата звернення: 01.11.2022). 

15. Сухомлинський. Сто порад учителеві. Вибрані твори в п’яти томах. Том 
другий. Видавництво «Радянська школа», 1976. С. 472–473. 

16. Типова освітня програма для 1–2 класів НУШ (О. Савченко). URL: 
http://surl.li/dcaab (дата звернення: 08.11.2022). 

17.  Типова освітня програма для 1–2 класів НУШ (Р. Шиян). URL: 
http://surl.li/ddjdp (дата звернення: 07.11.2022). 

18. Царук Н. Онлайн-серфінг на уроках – як використання мобільних 
телефонів впливає на навчання школярів. URL: http://surl.li/dzpzf (дата звернення: 
01.11.2022). 

 
 

  

http://surl.li/axfeq
http://surl.li/dzpvw
http://surl.li/dzpsm
http://surl.li/dzpsq
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text
https://core.ac.uk/download/pdf/241044114.pdf
http://surl.li/dzpxc
http://surl.li/dzpxe
http://surl.li/dzpxh
https://vseosvita.ua/library/rekomendacii-sodo-provedenna-sposterezen-vidi-i-metodika-sposterezenn-195792.html
https://vseosvita.ua/library/rekomendacii-sodo-provedenna-sposterezen-vidi-i-metodika-sposterezenn-195792.html
http://surl.li/dzpxw
http://surl.li/dcaab
http://surl.li/ddjdp
http://surl.li/dzpzf


125 

«ЛЕКСИКОН» ПАМВИ БЕРИНДИ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА 
СТУДІЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА 
Кузнецова Г. П. 

Глухівський національний педагогічний університет імені 
Олександра Довженка м. Глухів, Сумська область, Україна 

Нова українська школа, робота освітніх установ у 
непередбачуваних умовах вибудовують різні вектори підготовки 
педагогічних кадрів, і вчителів української мови і літератури 
передусім. Переглядаються форми навчання, превалює 
дистанційна освіта, яка стимулює до переоцінки методів, 
прийомів, засобів навчання української лінгводидактики. 

Сьогодні українська лінгводидактика є багатоаспектною 
галуззю, оскільки охоплює низку питань, що розглядаються у 
філософії, педагогіці, психології, філології, літературознавстві, 
лінгвокультурології, соціолінгвістиці тощо. Усі напрями є різними, 
оскільки мета, завдання вивчення їх багато в чому не збігаються. 
Проте кожний із напрямів містить історичний складник, сутність 
якого має узагальнюватися й обґрунтовуватися саме в 
лінгводидактиці на засадах антроцентричного підходу та роботи 
«лінгвоперсонемних студій» (за А. Загнітко), що дають змогу не 
лише опанувати комунікативний та дискурсивний простір видатної 
особистості, а й з’ясувати роль і місце її наукового доробку в 
становленні майбутнього вчителя української словесності.  

Видатною постаттю в культурно-освітньому розвиткові 
України першої половини ХVII століття є Памво Беринда – 
мовознавець, лексикограф, письменник, укладач першого 
великого друкованого словника української мови, виданого в 
Києво-Печерській Лаврі в 1627 році. Словник слугував і слугує 
неоціненним скарбом, що вміщує перлини процесів формування 
системи української мови, засвідчує розвиток української 
духовності та українськомовної свідомості. 

З огляду на це творчий доробок Памви Беренди завжди був 
у полі зору філософів, істориків, лінгвістів, літературознавців, 
лінводидактів (О. Баган, В. Горпинич, М. Жовтобрюх, І. Ісіченко, 
В. Колосова, В. Крекотень, В. Кремень, М. Медуниця, А. Осадчий, 
О. Потебня, П. Сенатович, В. Тригубенко, Т. Філімонова, М. Худаш 
та ін.).  

Так, укладаючи матеріал про український наголос, 
О. Потебня послуговувався багатьма джерелами, серед яких 
оригінальна і самобутня на той час друкована лексикографічна 
збірка «Лексіконъ славенорωсскїй альбо Именъ тлъкованїє» 
(1627 р.) Памви Беринди. Означена праця вміщувала зразки 
наголошування слів різних мов: словацької, німецької, 
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сербохорватської, польської, грецької, латинської, угорської, 
української та інших, стала для О. Потебні основою аналізу низки 
історичних змін у фонетичній системі української мови. 

Варто акцентувати увагу й на тому, що «Лексикон» нині має 
стати мовною студією для студентів української словесності, 
оскільки він написаний «у пользу спудеєв», про що йдеться у 
передмові до словника; є своєрідним бароківським 
віддзеркаленням світу через книгу – буквар, азбука, толкованіє 
(згадаймо відомі праці Г. Сковороди «Розмова, що називається 
алфавіт, або буквар миру», Д. Туптала «Алфавіт миру», 
І. Величковського «Рак азбучний», І. Копинського «Алфавіт 
духовний» та інших); є чи не найпершою систематизованою 
лексикографічною працею, яка дає змогу простудіювати 
словникові статті на засадах описового, порівняльно-історичного, 
зіставного, структурного методів дослідження мови. 

Окрім цього, «Лексикон» – перша лінгвістична друкована 
праця, яка засвідчує значущість “простої” української мови, 
возвеличує намагання автора розширити в ті часи, коли Україна 
перебувала в складі Речі Посполитої, національно-культурні та 
освітні аспекти.  

Учителям-словесникам цікавим буде й те, що з-поміж тисяч 
слів «Лексикону…» багато лексем є термінами, які описують 
тогочасну систему виховання, навчання, освіти, науки. Процес 
навчання Памво Беринда в словникових статтях описує так: 
«навыца՛ю: наɣча՛юсѧ, ɣ̑чɣ՛сѧ, довѣ՛дɣюсѧ»; вчителя називає 
«каза՛тель: оу̑чи՛тель» [1, с. 52].; «гра՛ммотникъ: дѣтоɣчи՛тель, 
дѧ՛къ»; «пѣстɣ՛нъ: педагꞷ՛гъ, дѣтоводи՛тель» [1, c. 68]; педагогіка 
називається «пѣстɣ՛нство: педагꞷ՛гія» [1, с. 104]. Своєрідним є 
погляд автора «Лексикону» на дидактику, яку він називає 
«дідагма», і пояснює як «наɣ՛ка, которая насъ ɣ̑че՛нешими, албо 
вѣ՛домшими, албо мɣдрѣ՛йшими чи՛нитъ» [1, c. 30]. 

«Лексикон» дає змогу майбутньому вчителеві української 
мови і літератури простежити першопочатки фонетичної 
термінології, систему фонетичних, акцентологічних особливостей 
розмовної української мови кінця XVI – початку XVII століття. 
Приміром, “звɣ՛к” пояснюється як «го՛лосъ, шɣ՛мъ» [1, c. 42]; 
“сло՛гъ”: «складъ, в Грамматіцѣ слогъ, єдна лѣте՛ра гла՛снаѧ, 
алкꞷ, а, е, и, ꞷ, албо сколкꞷ лѣте՛ръ, ѭкꞷ ба̀, бра̀, 
 стра՛сть» [1, c. 116]; “бɣ՛ква”: а՛збɣка, алфа՛вет, албо абеца՛дло» 
[1, c. 12]; “гл҇҇҇҇а՛съ”: мо՛ва, сло՛во» [1, c. 25]. Багатозначним є поняття 
“сло՛во”: «мо՛ва, взглѧ՛д, стара՛нє, обы՛чай, звы՛чай»; «ли՛чба, 
філо՛лозі, си՛ла, премо՛жность»: «росправа оу̑мы՛слова, ро՛зɣм»; 
«Сн̃ъ Бж̃їй»; «спо՛собъ, звы՛чай, нра՛въ, о՛бразъ».  
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У «Лексиконі» над кожним словом проставлено знак 
наголосу, що більш послідовно простежувалося й у Граматиках 
Л. Зизанія, М. Смотрицького. У лінгвістичних працях цих 
дослідників лексема “наголос” номінується як “просодія”, 
“ударение”, “прави՛ло”. Термін “прави՛ло” знаходимо в 
«Лексиконі» Памви Беринди: «ѭзы՛чок уваги︡, мѣ՛ра, про՛ба. Та՛кже 
называ՛єтсѧ пра՛вилом, албо кано՛ном, пе՛вное до՛сытъ ɣ̑чине՛ние 
в покɣтова՛нию, назы՛ватсѧ ты՛ж прави՛ломъ» [ 1, c. 91]. 

Аналіз «Лексикону» дає змогу визначити фонетичні 
особливості в системі голосних та приголосних звуків української 
мови, як-от:  

1) слова з неповноголоссям подаються і як повноголосі: 
«вра՛нъ: во՛ронъ»; «вробе՛й: воробе՛цъ»; «враждɣ՛ю: ворогɣ՛ю»  
[1, c. 17]; «гла՛съ: го՛лосъ» [1, c. 25]; «зла՛то: зо՛лото» [1, c. 43]; 
«пра՛гъ: поро՛гъ» [1, c. 91]; «препо՛на: перешко՛да» [1, c. 95]; 
«члове՛чем» [1, c. 7]; «чолове՛чокъ» [1, c. 30];  

2) простежується написання літери о на місці е після 
приголосних на позначення шиплячих: «вы՛шолъ» [1, c. 27]; 
«же՛лудь: жо՛лудь»; «жена՛: жона՛» [1, c. 37]; «чо՛ртъ» [1, c. 55], 
«чего՛: чого՛» [1, c. 156]; «скра՛нь: щока՛» [1, c. 115]; «ще՛дръ: 
щодробли՛вый» [1, c. 159];  

3) автор подекуди послуговувався и на місці 
ненаголошеного [е]: «звиню՛» [35, c. 42]; «ни՛тка шо՛вкɣ чирво՛ного, 
єдва՛ чирво՛ний» [1, c. 54];  

4) трапляється написання ї перед буквами на позначення 
голосних звуків, перед приголосним [й]: «змїѧ՛» [1, c. 39]; 
«прї՛ѧзнь» [1, c. 7]; «благоговѣ՛нїє» [1, c. 7] тощо;  

5) особливості розмовної української мови відображено в 
буквосполуках на позначення звуків дж, дз: «горджɣ՛сѧ» [1, c. 27]; 
«здве՛нкъ» [1, c. 6]; «зро՛джɣю» [1, c. 26];  

6) є лексеми із задньоязиковим проривним звуком ґ: 
«миґда՛ловое» [35, с. 53]»; «парґами՛нтъ» [1, с. 54] тощо; 

7) простежуємо твердий звук р (кінець складу, перед 
голосним); тверді шиплячі [ч], [ш]; м’який звук ц, що притаманно 
нинішній українській мові: «вѣ՛ра», «гора՛» [1, c. 27], «гро՛хотъ»  
[1, c. 28], «рɣка՛» [1, c. 30], «пи՛саръ» [1, c. 53], «крамола︡» [1, c. 55], 
«мра՛моръ» [1, c. 66], тощо; «же՛лчь» [1, c. 36],«ме՛чъ» [1, c. 63], 
«пла՛чъ», «хли՛паешъ» [1, c. 82]; «гости՛нець», [1, c. 63], 
«кагане՛ць» [1, c. 112] тощо; 

8) натрапляємо на слова з подвійним наголосом: 
«та՛блица, табли՛цѧ» у значенні «скрижа՛ль» [1, c. 115]. 

Отож, «Лексикон» Памви Беринди є своєрідним 
результатом шукань автора в руслі церковнослов’янської мови 
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самобутніх рис української, яка динамічно торувала шлях до своєї 
системної організації.  

Аналіз історичних праць, які відображають траєкторію 
становлення української мови як системи, сприяє усвідомленню 
майбутніми словесниками процесів розвитку мови як форми 
вираження національних традицій та культури, поглиблює 
мовознавчу підготовку здобувачів вищої освіти, формує вміння 
порівнювати динаміку функціонування термінної системи 
української мови, і на фонетичному рівні передусім, 
послуговуватися базовими знаннями під час педагогічної 
практики, професійної діяльності. 

Література: 
1. Беринда П. Лексіконъ славенорωсскїй и именъ Тлъкованїє / підгот. 

текст B. Німчук. Київ, 1961. 271 с. URL: http://litopys.org.ua/berlex/be.htm (дата 
звернення: 29.11.2022). 

 
 
ФОРМУВАННЯ МАКСИМАЛЬНО ПРОДУКТИВНИХ І 

ЗДОРОВИХ ВІДНОСИН У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ 
ПІДХОДИ ПЕДАГОГІКИ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА 

ПАРТНЕРСТВА 
Левченко І. М. 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої 
та юнацької творчості «Дружба» Криворізької міської ради 

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 
Кожна дитина – неповторна, наділена від природи 

унікальними здібностями, талантами та можливостями. Учитель – 
дзеркало суспільства, і кожна доба висуває до нього свої вимоги 
[1, с. 11]. Нова українська школа виставляє партнерство 
ключовим компонентом реформування задля створення простору 
єдності і взаємодії, згуртованості і консолідації зусиль усіх 
учасників задіяних у процесі навчання. Місія сучасного педагога 
допомогти розкрити і розвинути здібності, таланти та можливості 
дитини на основі партнерства. Якщо освітній процес не досягає 
необхідних результатів, це пояснюється не стільки відсутністю 
мотивів до навчання, скільки недостатньою підготовленістю до 
організації педагогічної взаємодії. Важливо, щоб у закладі всі, хто 
причетний до організації освітнього процесу (керівники, педагоги, 
здобувачі освіти, батьки, представники громадських організацій), 
співпрацювали. 

Сутність педагогіки співробітництва полягає в 
демократичному та гуманному ставленні до дитини, забезпеченні 
їй права на вибір, на власну гідність, на повагу, права бути такою, 
якою вона є, а не такою, якою хоче її бачити вчитель [1, с. 37]. 

http://litopys.org.ua/berlex/be.htm
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Педагогіка партнерства є платформою створення нового 
освітнього середовища, використання інноваційних технологій, 
підвищення ефективності роботи педагога, запровадження 
особистісно орієнтованого, компетентнісного, індивідуального 
підходів [2, с. 28]. 

Сучасна людина повинна навчитися діяти в умовах 
свободи, самостійно приймати рішення, домагатися їх здійснення, 
а відтак і відповідати за себе та свою діяльність. Ніхто ні над ким 
не застосовує владу. Так реалізується ідея рівності. Педагогіка 
партнерства бачить в учневі «добровільного і зацікавленого 
соратника, однодумця, рівноправного учасника педагогічного 
процесу, турботливого і відповідального за його  
результати» [1, с. 28–37]. 

Основні ідеї співпраці і партнерства ми можемо знайти в 
спадщині засновників гуманістичної педагогічної системи 
В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїна, 
С. Лисенкова, І. Волкова, М. Щетініна та ін.: 

− Ставлення до дітей під час занять: залучати усіх дітей до 
загальної спільної праці учіння, викликати у них радісне почуття 
успіху, руху вперед, розвитку. 

− Навчання без примусу: зняти почуття страху у дітей на 
занятті, зробити його розкутим, вільним, впевненим в своїх силах, 
бачити в ньому повноцінну і здатну до творчості серйозну людину. 

− Ідея складної мети: окреслення перед дітьми складної 
цілі, наголошення на її винятковій складності, при цьому 
переконання дітей в тому, що мета буде досягнута, тема добре 
вивчена. Так об’єднує не просто мета – а саме віра в можливість 
подолати труднощі. 

− Ідея опори: педагог включає в предметно-словесну 
інформацію різноманітні опорні сигнали, які є засобами розвитку 
пам’яті, логіки, просторової уяви, алгоритмічних форм мислення 
(опорні сигнали, різноманітні схеми, опорні деталі). 

− Ідея вільного вибору: дає можливість подолати 
нерівномірність розвитку окремих якостей особистості школяра, 
досягати гармонійного розвитку і створити умови для розвитку 
природних здібностей. 

− Ідея випередження: засвоєння матеріалу, який буде 
вивчатися в майбутньому. 

− Ідея крупних блоків: коли матеріал зводиться в крупні 
блоки, то з’являється можливість збільшити об’єм матеріалу, який 
вивчається, при різкому зменшенні навантаження на учня. 

− Ідея самоаналізу: вчити дітей індивідуальному і 
колективному самоаналізу. О. Амонашвілі спеціально вчив 
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маленьких дітей оціночним діям і судженням. Його учні на уроках 
перевіряли і оцінювали роботу товаришів, рецензували письмові 
роботи один одного. При цьому вони користувалися еталонами, 
щоб їх судження були змістовними. 

− Інтелектуальний фон класу: там де творчо працюють - 
панує загальне прагнення учнів до знань, до досягнення високих 
цілей.  

− Особистісний підхід: використовуються такі прийоми, 
при яких кожен відчуває себе особистістю, відчуває увагу 
педагога особисто до себе.  

Як найвдалішими у використанні є форми організації 
освітньої діяльності, які пропагували педагоги-новатори: гуманної 
педагогіки (Ш. Амонашвілі), технології колективної творчої 
діяльності (І. Іванов), емпаурмент-технології (П. Фрейре), 
технології особистісно-орієнтованого навчання (І. Бех), проєктні 
технології (Д. Дьюї) тощо. Методи навчання – спільна діяльність, 
пошуки, евристична бесіда, різноманітні форми співробітництва 
суб’єктів навчального процесу. Основним методом є навчальний 
діалог. Без діалогічності не вийде взаємодії, оскільки будь-яка 
спільна діяльність потребує уміння домовитися, вступити у діалог. 
Використовуються найрізноманітніші форми навчання: 
колективно-групова робота, колективна творча робота, робота в 
мікрогрупах, робота в змінних групах, ігрова діяльність [2]. 
Основна форма роботи – спільний пошук, вибір оптимальних 
варіантів вирішення навчально-пізнавальної проблеми, переваги 
групових та індивідуальних форм роботи над фронтальною. 
Психологічну основу педагогіки співробітництва складають 
суб’єкт-суб’єктні стосунки – співпраця двох суб’єктів [1, с. 37]. 
Основна роль суб’єкта викладання – помічник, старший, більш 
досвідчений товариш, порадник і соратник у пошуках істини. 
Головний обов’язок суб’єкта викладання – організація і залучення 
суб’єктів учіння до активного процесу вирішення різноманітних 
дидактичних завдань. Основна функція суб’єктів учіння – активно 
співробітничати в колективній праці, постійно вдосконалювати 
себе. Головний результат учіння – здатність суб’єкта учіння 
самостійно переносити здобуті знання в нові ситуації розуміти та 
вдосконалювати себе, опанувати професійну майстерність.  

О. Коханова виокремлює критерії, що визначають 
ефективність ідеї розвитку стосунків партнерства як 
найпродуктивнішої системи відповідних умов педагогічної 
взаємодії:  

− сформована професійно-особистісна готовність 
педагога до гуманізації освітнього середовища;  
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− відкритість, тобто практично повна відсутність 
маніпуляцій за умови ясності цілей дій обох сторін;  

− позитивна взаємозалежність суб’єктів міжособистісної 
взаємодії (усвідомлення спільної мети, наявність загальних 
ресурсів, докладання спільних зусиль для розв’язання проблем);  

− право на автентичність кожного учасника педагогічної 
взаємодії;  

− усвідомлення індивідуальної та групової 
відповідальності (внутрішня і зовнішня мотивація спільної 
діяльності суб’єктів);  

− можливість задовольняти основні міжособистісні 
потреби в процесі спільної діяльності та спілкування;  

− підтримуюча взаємодія, що забезпечує сприятливий 
психологічний клімат взаємодії; високий рівень розвитку 
соціальних умінь і навичок спілкування; рефлексивний аналіз 
власної поведінки в контексті соціальної поведінки інших суб’єктів. 

Партнерство є найвищою формою співробітництва, яку не 
можна набути автоматично. Педагог має організовувати ситуації 
співробітництва з однолітками, за яких принцип рівноправного 
спілкування дає дитині досвід контрольно-оціночних дій і 
висловлювань [4]. Забезпечуючи рівність усіх учасників процесу 
навчання, педагогіка партнерства є напрямом педагогічного 
мислення та практичної діяльності, спрямованої на 
демократизацію і гуманізацію педагогічного процесу. Реалізація 
принципів педагогіки партнерства створює підґрунтя для 
здійснення місії нової української школи щодо розкриття та 
розвитку здібностей, талантів і можливостей кожної дитини. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Лобачова І. М. 

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

В освітньому контексті мотивація, наполегливість і 
послідовність є рушійною силою на шляху до успіху в навчанні. 
Так, мотивація передбачає бажаний очікуваний результат; 
наполегливість указує на здатність особистості сконцентровувати 
зусилля впродовж тривалого часу, долаючи труднощі і бар’єри в 
оволодінні мовою (наполегливі учні з ентузіазмом виконують 
складні завдання, і через це вони отримують задоволення від 
своїх навчальних досягнень); послідовність інтересів стосується 
здатності підтримувати зацікавлення, незважаючи на виклики чи 
невдачі. Мотивація розглядається як критичний емоційний стан, 
який впливає на мислення, стійкість та результативність у 
вивченні іноземної мови.  

Звернімо увагу, що мова мислення та стійкість мають 
велике значення, бо вони залежать від рівня наполегливості учнів, 
а не від інтелектуальних навичок, які є керованими і змінними. 
Крім того, мовне мислення, мотивація та стійкість інтересів є 
важливими чинниками, які значно впливають на успіх учнів у 
вивченні іноземної мови. Зазначимо, що стійкість розглядаємо як 
здатність долати труднощі, невдачі, наполегливо ставитися до 
викликів, але зберігаючи бажання та зусилля для довгострокових 
цілей [1, с. 194]. 

Визначено, що мотивація – це поєднання внутрішніх і 
зовнішніх факторів, які допомагають учням зосередитися на 
процесі навчання; це концепція, яка пояснює, чому учень так 
поводяться, а не наскільки успішною буде його поведінка; 
складова задоволення, що спонукає особистість робити вибір, 
залучає до діяльності, заохочує докладати зусиль і наполегливо 
продовжувати діяти. Учні з вищим рівнем внутрішньої мотивації 
мають вищий рівень наполегливості в навчанні та продуктивність. 
Так, наполегливість та послідовність інтересів учнів відіграє 
значну роль для внутрішньої та зовнішньої мотивації. Наполегливі 
учні намагаються визначити важливість оволодіння мовою та 
мету виконання завдання, що посилює їхню внутрішню мотивацію 
та вказує на їхні індивідуальні можливості [3]. Проте існує 
непрямий зв’язок між навчальною мотивацією та досягненнями у 
вивченні мови, що ґрунтується на змінних чинниках, наприклад, 
лінгвістичні навички та мовне походження, які впливають на 
рівень володіння учнями іншомовним матеріалом. Крім цього, це 
можуть бути деякі зовнішні негативні фактори, серед яких 
виокремлюють сам шкільний простір, що демотивує учнів.  
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З’ясовано, що навчальна мотивація є найвищою силою, 
завдяки якій можна передбачити результат навчання. У такий 
спосіб визначають чотири мотиваційні компоненти теорії освітньої 
орієнтації: зацікавленість, релевантність, очікування та 
задоволення, які мають бути враховані під час визначення 
навчальної мотивації учнів, бо вони можуть значно впливати на 
вивчення іноземної мови. Також виділяють інтегративну та 
інструментальну мотивації, що визначені як два провідні 
компоненти навчальної мотивації. Інтегративна мотивація 
стосується готовності до інтеграції в іншомовне середовище та 
залежить від мотивації, заохочення та підтримки з боку вчителя. 
Крім того, інтегративна мотивація позитивно корелює з 
досягненнями у вивченні мови шляхом заохочення учнів до 
ефективного використання іноземної мови. Через усвідомлення 
навчальної мотивації відбувається вплив на задоволення, увагу, 
бажання учнів до здійснення спілкування та оволодіння мовою. 
Це також впливає на розвиток мовної культури учнів, бо завдяки 
вмотивованості вони намагаються знайти можливість розвивати 
свої мовні навички. Натомість інструментальна мотивація 
орієнтована на бажання отримати певну вигоду, соціальне 
визнання або мати економічні переваги через знання іноземної 
мови, що також позитивно впливає на вивчення мови [3].  

Зауважимо, що роль учителя в мотиваційному аспекті має 
велике значення, бо саме на нього покладено дидактичну мету 
стосовно добору матеріалу для підтримання позитивного 
ставлення учнів та мотивації до вдосконалення своїх прагнень і 
наполегливості в досягненні результату. Під час організації 
освітнього процесу вчитель знижує занепокоєння та напругу учнів, 
надає впевненості в силах та відчуття зростання в отриманих 
знаннях, незважаючи на освітні проблеми, що можуть виникати в 
іншомовному середовищі. Учителі повинні пропонувати творчі, 
інтерактивні та продуктивні мовні завдання, що мають підвищити 
когнітивні можливості учнів, їхню сміливість у відповідях і зміцнити 
вивчення мови в їхній свідомості. Сучасний учитель має також 
володіти знаннями про мислення, індивідуальні відмінності та 
внутрішню мотивацію учнів, що значно покращить продуктивність 
у вивченні мови [2, с. 14–16]. Дбаючи про мотивацію учнів, мовне 
мислення та стійкість інтересів, учитель може посилити позитивні 
емоції, покращити співпрацю між ними та стимулювати почуття 
насолоди учнів від оволодіння мовою.  

Зробимо висновок про наявність позитивних кореляцій між 
мовним мисленням, мотивацією і стійкістю інтересів. Учні здатні 
покращити свої досягнення в навчанні, а також підвищити свою 
стійкість через підвищення інтегративної мотивації і 
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вдосконалення мовного мислення. Учитель насамперед створює 
сприятливі освітні умови та заохочує учнів до вивчення мови 
через інтерактивні навчальні контексти. 
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СТЕРЕОМЕТРІЇ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
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м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Аналогія – один з найбільш поширених методів пізнання, 
застосування якого є результативним як у наукових дослідженнях, 
так і в процесі навчання учнів початкової школи. Застосування 
аналогії у навчанні сприяє залученню учнів до більш 
усвідомленому засвоєнню навчального матеріалу, забезпечує 
перенесення знань і вмінь з відомого об’єкта на новий. 
Здійснюючи таке перенесення за аналогією, учні отримують 
досвід дослідницької діяльності, у них розвивається творчий 
потенціал. 

Аналогія (грец. ἀναλογία – відповідність). У довідковій 
літературі з одного боку аналогія розглядається як схожість між 
предметами, явищами, а з іншого – як індуктивний умовивід, коли 
на основі схожості двох об’єктів за певними параметрами 
робиться висновок про їхню схожість за іншими параметрами. 
Аналогія в логіці – умовивід, у якому на підставі схожості 
предметів за одними ознаками робиться висновок про можливу 
схожість їх за іншими ознаками. За аналогією знання, набуте при 
спостереженні певного об’єкта або моделі, переноситься на 
інший, менш наочний чи доступний для дослідження об’єкт. 
Висновки за аналогією щодо конкретних об’єктів гіпотетичні – їх 
правильність з’ясовують шляхом подальших досліджень і 
перевірок. У сучасній науці розвиненою галуззю застосування 
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аналогії є так звана теорія подібності, що використовується при 
моделюванні [3]. 

Аспекти використання аналогії в навчанні розглядалися у 
роботах вітчизняних та зарубіжних психологів і дидактів 
(В. Бондар, П. Костюк, В. Крутецький, О. Леонгьев, Ю. Машбиць, 
В. Паламарчук, О. Савченко, Л. Фрідман та ін.). Науковцями 
встановлено, що відмінною рисою висновків за аналогією є 
перенесення інформації з одного об’єкта або моделі на інший 
(оригінал). А також розкрито дидактичні умови використання 
аналогії на різних етапах навчального процесу та прийоми 
вироблення відповідних умінь. Зокрема використання аналогії в 
навчанні математики ефективне при актуалізації знань, засвоєнні 
та повторенні навчального матеріалу, встановленні зв’язків між 
різними темами початкового курсу математики та міжпредметних 
зв’язків, при відшуканні учнями способів розв’язування задач. 
З’ясовано, що застосування аналогії в навчальному процесі 
сприяє розвитку математичних здібностей учнів, а рівень 
оволодіння методом аналогії характеризує рівень творчого 
розвитку особистості (В. Бевз, М. Бурда, М. Ігнатенко, О. Скафа 
та ін.) [1]. 

Застосуванню методу аналогії у процесі вивчення 
математики присвячені дисертаційні дослідження А. Жохова, 
В. Кочагіна, Буй Зуі Хинга та ін. Зокрема ними досліджено 
навчання методу аналогії на факультативних заняттях, 
розроблено систему вправ для формування вміння 
використовувати аналогію під час розв’язування задач на 
побудову, а також розроблено методику застосування аналогії у 
процесі формування математичних понять й умінь учнів 
розв’язувати задачі взагалі. У методиці математики аналогія 
розглядається як дидактичний прийом. Використання аналогії як 
методу навчання при вивченні нових понять, при повторенні 
матеріалу, при відшуканні способу розв’язування ряду задач, при 
складанні нових задач досліджували методисти П. Ерднієв, 
Г. Балк, А. Цукарь та ін. 

Однак недостатньо дослідженими залишаються питання 
систематичного використання аналогії як методу навчання при 
вивченні початкового курсу математики, а особливо під час 
вивчення геометричного матеріалу та його одного з основних 
розділів – стереометрії. У шкільній практиці незначна увага 
приділяється навчанню учнів формулювати і застосовувати 
висновки за аналогією. Це, зокрема, пов’язано з тим, що, по-
перше, такі висновки мають імовірнісний характер, тому 
потребують обґрунтування, по-друге, шкільна програма з 
математики і навчальний матеріал підручників недостатньо 
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сприяють систематичному і повному використанню умовиводів за 
аналогією зокрема під час вивчення геометричного матеріалу. 

 На нашу думку, аналогія – ефективний метод навчання 
стереометрії. Стереометрія – це розділ геометрії, який вивчає 
властивості об’ємних геометричних фігур у просторі. В основі 
аналогії лежить перенесення знань з планіметрії (понять, 
властивостей площинних фігур і зв’язків між ними, способів 
діяльності) на нові стереометричні знання і, навпаки, у процесі 
доведення тверджень і розв’язування завдань стереометрії 
використовуються властивості фігур на площині і відповідні 
способи діяльності. Вивчення стереометрії передбачає 
використання аналогії і між певними об’ємними фігурами та їх 
властивостями [2].  

Аналогію як метод пізнання можна з успіхом застосовувати 
в усіх темах курсу стереометрії, переносячи ряд властивостей 
планіметричних фігур на відповідні просторові фігури. Деколи 
доведення властивостей плоских фігур майже дослівно 
переносяться по аналогії на доведення відповідних властивостей 
просторових фігур. Ряд аналогічних властивостей мають 
трикутник і тетраедр, паралелограм і паралелепіпед, прямокутник 
і прямокутний паралелепіпед, квадрат і куб, трикутник і конус, 
прямокутник і циліндр, коло і куля [1].  

Аналогія розглядається як метод навчання, що має 
зовнішню та внутрішню сторони прояву. Зовнішня – це організація 
спільної діяльності вчителя та учнів, а внутрішня – це психолого-
методичні особливості засвоєння знань і формування вмінь учнів 
застосовувати метод аналогії. Відповідно до способів 
застосування учителями-практиками розглядаються аналогії 
паралельні, послідовні та відтерміновані. Паралельні аналогії 
використовуються при одночасному вивченні взаємопов’язаних 
понять, властивостей геометричних фігур, розв’язуванні задач на 
побудову та при викладанні навчального матеріалу укрупненими 
блоками. Такі аналогії застосовують при вивченні об’ємних фігур, 
наприклад під час вивчення многогранників і тіл обертання 
(призма – циліндр, піраміда – конус, зрізана піраміда – зрізаний 
конус). Послідовні аналогії полягають у тому, що нове 
геометричне поняття порівнюється з раніше вивченим. Такі 
аналогії сприяють створенню і закріпленню зв’язків між раніше 
вивченим і новим навчальним матеріалом, полегшують засвоєння 
учнями початкових класів понять і властивостей геометричних 
фігур. Наприклад, послідовні аналогії можна проводити між 
стереометричними і планіметричними поняттями: сфера – коло, 
куля – круг, тетраедр – трикутник, паралелепіпед – прямокутник 
та ін. Відтермінованою називається аналогія між поняттями, які 
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вивчалися у різних шкільних предметах. Наприклад, вивчаючи 
геометричні об’ємну фігури можна навести такі аналогії: піраміда 
– єгипетські піраміди з історії, куля та сфера – Земна куля з 
природознавства тощо [4]. 

Аналогії під час вивчення об’ємних фігур виконують такі 
функції: пояснювальну, пошукову та повторення. Пояснювальна 
функція полягає в тому, що сприймання й осмислення об’ємних 
фігур учнями здійснюється шляхом використання ілюстративних 
аналогових моделей. Вони дають змогу актуалізувати раніше 
засвоєні, схожі геометричні факти і зв’язки між ними та 
застосовувати їх під час вивчення нової геометричної фігури. 
Пошукова функція аналогії спрямована на «відкриття» нових 
геометричних фактів (понять, властивостей просторових фігур, 
методів і способів розв’язування задач на побудову тощо) та 
зв’язків між ними; на моделювання навчальних ситуацій, 
знаходження способів розв’язання поставлених проблем; на 
систематизацію та узагальнення знань. Функція повторення знань 
полягає у встановленні зв’язків між новими і раніше вивченими 
геометричними фактами. 

Тож, методика формування умінь учнів застосовувати 
метод аналогії у навчанні стереометрії, на нашу думку, включає 
такі компоненти: а) логіко-пізнавальний: процес формування 
умінь застосовувати метод аналогії, спрямований на визначення, 
осмислення і переформулювання знайомих властивостей 
геометричних фігур; б) дидактичний: організаційні форми і 
закономірності формування умінь використовувати метод аналогії 
під час вивчення об’ємних фігур; в) методичний: прийоми та 
засоби формування умінь застосовувати аналогію при вивченні 
геометричного матеріалу взагалі. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Мацієвська Д. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Проблема формування соціальної компетентності школярів 

є на сьогодні однією з найактуальніших. В Концепції Нової 
української школи підкреслено значущість соціальної та 
громадянської компетентності, від яких залежать усі форми 
поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у 
громадському житті, в сім’ї, на роботі; уміння працювати з іншими 
на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати 
компромісів; повага до закону, дотримання прав людини і 
підтримка соціокультурного різноманіття [1, с. 12]. НУШ має 
навчити дитину впродовж життя вирішувати такі завдання: 
навчитися пізнавати, працювати, співіснувати та навчитися жити. 
Вирішення цих завдань неможливе без розвитку соціальної 
компетентності школярів, оскільки в результаті формується 
соціально активна дитина, здатна до ефективної взаємодії з 
середовищем, самоактуалізації та самореалізації в ньому, без 
протистояння соціуму. Отже, сучасні учні потребують значно 
більшого, ніж традиційного академічного навчання, вони повинні 
отримати ґрунтовні знання щодо використання технологій для 
спілкування, в подальшому уміння розв’язувати проблеми, що є 
частиною завдань соціального та емоційного навчання. 
Сформованість соціальних умінь значною мірою визначає 
успішність у майбутній життєдіяльності. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо, як визначають 
поняття «соціальна компетентність молодших школярів» сучасні 
науковці.  

У Державному стандарті початкової освіти в переліку 
ключових компетентностей виокремлено громадянські та 
соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 
справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового 
способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що 
передбачають: 

− спроможність діяти як відповідальний громадянин та 
брати повноцінну участь у громадському та суспільному житті, 
зокрема школи та класу, спираючись на розуміння соціальних, 
економічних і політичних понять та сталого розвитку, критичне 
оцінювання основних подій національної, європейської та світової 
історії, а також повагу до прав людини та верховенства права, 
цінування культурного розмаїття різних народів та ідентифікацію 
себе як громадянина України; 
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− виявлення поваги до інших та толерантності, уміння 
конструктивно співпрацювати, співчувати та діяти в конфліктних 
ситуаціях, зокрема пов’язаних з різними проявами дискримінації. 
Дбайливе ставлення до особистого, соціального і фізичного 
добробуту та здоров’я, дотримання здорового способу життя; 
розуміння правил поведінки і спілкування, що є 
загальноприйнятими в різних спільнотах і середовищах, 
спроможність діяти в умовах невизначеності та  
багатозадачності [2]. 

Зазначено також, що основою формування ключових 
компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які 
мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в 
різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних 
соціальних ситуаціях та обумовлюють формування ставлення до 
них [2]. 

Відштовхуючись від цього магістрального для дослідників 
визначення поняття в державному документі, дослідники 
уточнюють його (поняття) зміст.  

На думку О. Проценко [3, с. 456] соціальна компетентність 
молодшого школяра формує знання, уміння, навички та здібності, 
які потрібні учню для подальшої освіти в постійно змінних 
соціальних умовах, стати головним механізмом у соціалізації та 
адаптації, підготувати дитину до освоєння та виконання основних 
соціальних ролей у суспільстві. 

Н. Лук’янчук та ін. автори [4] розглядають соціальну 
компетентність в контексті передусім комунікативної діяльності як 
соціально-комунікативну компетентність, що передбачає 
розвиток певних умінь, а саме: розуміти емоційний стан однолітка, 
дорослого (веселий, сумний, розсерджений тощо) і розповісти про 
нього; отримувати необхідну інформацію під час спілкування; 
вислухати іншу людину, з повагою ставитися до її думки, 
інтересів; вести простий діалог з дорослими і однолітками; 
співвідносити свої бажання, прагнення з інтересами інших людей; 
спокійно відстоювати свою думку; шанобливо ставитися до 
оточуючих людей; брати участь у колективних справах 
(домовитися, поступатися та ін.); не сваритися, спокійно 
реагувати в конфліктних ситуаціях; приймати і надавати  
допомогу [4, с. 73]. 

Ми погоджуємось з науковою думкою В. Коваленко, яка 
розтлумачує соціальну компетентність молодшого школяра в 
аспекті використання ІКТ для соціальної взаємодії молодшого 
школяра: це підтверджена здатність особистості, що виявляється 
у відкритості до суспільства, навичках соціальної поведінки, 
готовності до сприймання соціально спрямованих інформаційних 
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повідомлень, відповідальності перед іншими за свої вчинки та 
вміння вибудовувати свою поведінку в середовищі поєднаної 
реальності (реальному і віртуальному) відповідно до соціальних 
норм і суспільних цінностей [5]. Таке визначення цілком ураховує 
сучасні тенденції цифровізації освіти. 

Вважаємо найбільш повним і глибоким за змістом 
визначення поняття «соціальна компетентність молодшого 
школяра», наведене Д. Губарєвою: це інтегративна 
характеристика особистості школяра, що є 
системоутворювальною в його структурі й репрезентована 
ключовими елементами компетентності: знаннями, уміннями, 
навичками, ціннісним ставленням та здатністю до соціокультурної 
взаємодії в умовах інтеграції людини з соціумом; підтверджена 
здатність особистості, що виявляється у відкритості до 
суспільства, навичках соціальної поведінки, готовності до 
сприймання соціально спрямованих інформаційних повідомлень, 
відповідальності перед іншими за свої вчинки та вміння 
вибудовувати свою поведінку в середовищі поєднаної реальності 
(реальному і віртуальному) у відповідності до соціальних норм і 
суспільних цінностей [6, с. 2]. 
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ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТИ 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Сучасне суспільство інтенсивно змінюється. Саме тому 

необхідні нові підходи щодо підготовки людини до життя. Оскільки 
зараз сучасна людина перебуває в умовах токсичного контенту, 
під інформаційним тиском та численними спробами 
інформаційного маніпулювання свідомістю дуже актуальним для 
озброєння майбутнього покоління можливістю самозахисту від 
недоброякісних медіапродуктів є навчитися визначати, яка 
інформація є потрібною, достовірною, а яка – ні. Тож, наразі 
постає проблема підготовки медіаграмотної особистості, яка вміє 
орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, готова 
оцінювати рівень достовірності інформації та висловлювати 
власну думку. Зокрема, це стосується учнів початкової школи, 
адже діти цієї вікової категорії сприймають навколишній світ 
емоційніше, аніж дорослі, і ризик впливу медіапродуктів на 
свідомість є більш відчутнішим. Тому, підготовка учнів до 
критичного сприйняття медіа інформації є одним із провідних 
завдань учителя початкової школи.  

В умовах реформування Нової української школи освіта 
покликана саме на розвиток критичного мислення, а не на 
викладання учням великого обсягу інформації. Як зазначено в 
Концепції НУШ [4], метою діяльності вчителя є розвиток цілісної, 
всебічно розвиненої особистості, яка здатна до критичного 
мислення. Оскільки практична реалізація будь-якої новації в 
освітній системі залежить від учителя, то одним із найважливіших 
його завдань є саме формування в учнів критичного мислення. 
Важливо, щоб учитель Нової української школи не тільки засвоїв 
характеристики критичного мислення, але й усвідомлював його 
важливість для побудови освітнього процесу. Разом із тим, 
забезпечити ефективність цього процесу зможе тільки 
медіаграмотний педагог. Слід зазначити, що така підготовка 
вчителів наразі активно здійснюється на рівні освітянських 
проєктів, майстер-класів, вебінарів та ін. Так, у лютому 2022 року, 
незадовго до повномасштабної війни, національний проєкт з 
медіаграмотності «Фільтр» уже організовував національний урок 
медіаграмотності у партнерстві з МОН. Цей урок значно підвищив 
рівень зацікавленості темою медіаграмотності серед освітян 
України, а також залучив до онлайн-платформи «Фільтр» 100 
тисяч вчителів [1]. 
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Актуальність проблеми окреслено в освітянських 
нормативно-правових документах, а саме: Державному стандарті 
початкової освіти (2018 р.) [6], Концепції «Нова українська школа» 
(2016 р.) [4], Типових освітніх програмах за ред. О. Савченко 
(ТОП–1) [8] та Р. Шияна (ТОП–2) [9], у яких обов’язкові результати 
навчання пов’язані з медіаграмотністю майже в усіх освітніх 
галузях. 

Важливість розвитку критичного мислення постійно 
зростає. Зокрема Світовим економічним форумом у Давосі у 2020 
р. критичне мислення вкотре зазначено як основне вміння 
людини, оскільки через велику кількість інформації та її легку 
доступність необхідно вже з дитинства формувати навички 
перевірки та відбору цієї інформації [7]. 

Проаналізувавши наукові розвідки таких науковців як 
О. Пометун [5], О. Халабузар [10] та інших, ми дійшли висновку, 
що критичне мислення спирається на такі вміння: оцінювати події, 
робити свідомий вибір, аргументувати, формулювати доречні 
запитання, розрізняти факти від думок, знаходити нові рішення, 
визначати критерії для аналізу, знаходити докази на підтримку 
припущень, будувати логічні зв’язки [2]. Саме їх сформованість 
дозволить дітям початкової школи обачніше та якісніше 
орієнтуватися в потужних інформаційних потоках та 
використовувати їх. Тож, мету розвитку критичного мислення 
вбачаємо в розвитку мисленнєвих навичок дітей, які їм 
знадобляться як у навчанні, так і в повсякденному житті. Україні 
для розвитку економіки та процвітання необхідні саме такі 
всебічно розвинуті, талановиті та цілісні особистості. Тому 
президент України В. Зеленський під час Всеукраїнського форуму 
«Україна 30. Культура, медіа, туризм» звернув увагу на 
необхідність проведення уроків медіаграмотності в школах для 
розвитку свідомого та критичного ставлення до інформації, яку 
отримуємо з різних джерел [3]. 

Проблема медіаосвіти не лише питання України, вона 
актуальна для всієї Європи. Останніми роками Open Society 
Institute проводить розрахунок індексу медіаграмотності і стійкості 
до постправди в різних європейських країнах. Із пострадянських 
країн до рейтингу входять лише Естонія, Латвія й Литва. У країнах 
ЄС основний акцент робиться на тому, щоб виховувати чи 
формувати навички медіаграмотності дітям, починаючи ще з 
дитячого садка. Наприклад, у Польщі реалізується проєкт 
Fonolandia – для початкових шкіл та дитячих садків. Понад 86 % 
учителів цих навчальних закладів зазначають, що це корисно і 
необхідно. Цей проєкт реалізується в різних містах Польщі. 
Угорщина – перша з чотирьох країн, де почали впроваджувати 
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програми з медіаграмотності. Ще в 1989 р. активісти лобіювали 
впровадження цього предмета до національного базового 
навчального плану. Наприклад, учні 1–4 класів мають говорити 
про роль ЗМІ, їхній режим роботи й використання реклами. Учні 
5–8 класів мають навчитися практики свідомого відбору програм. 
Вирішення проблем браку критичного мислення – нагальне 
питання ХХІ століття. Країни по всьому світу намагаються 
наздогнати інформаційні потоки навчити своїх громадян плавати 
в морі інформації [11]. 

Під час навчання дуже важливо навчити дитину розрізняти 
корисну інформацію від шкідливої, навчити розуміти, де 
інформація несе певну загрозу та є небезпечною, а де може дати 
нові, цікаві знання. Важливо, щоб дитина засвоїла, що інтернет це 
не лише розваги, а й купа корисних можливостей для підтримки 
відносин, спілкування з друзями та родичами, що мешкають в 
інших містах або навіть країнах,. Це можливість дуже швидко та 
якісно ділитись будь-якою інформацією незалежно від відстані.  

Сьогодні в початковій школі вже активно вчителі залучають 
учнів до критичного сприймання інформації, готовності 
висловлювати власну думку засобами технологій критичного 
мислення. Наразі актуальним є дослідити як вплинуть на 
формування досліджуваного феномена засоби медіаосвіти під 
час організації позакласної – гурткової роботи з учнями початкової 
школи. Саме розв’язанню цього питання і будуть присвячені наші 
подальші дослідження.  
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 
Мірошниченко О. А. 

Ліцей зі структурним підрозділом гімназії №6  
Покровської міської ради Донецької області 
м. Покровськ, Донецька область, Україна 

Вчитель – це професія за покликанням серця та особистий 
свідомий вибір не лише мій, але всієї вчительської когорти. 
Початок 2018–2019 навчального року став для всієї педагогічної 
спільноти роком втілення в життя Концепції Нової української 
школи, головною метою якої є створення школи, у якій буде 
приємно навчатися і яка даватиме учням не тільки знання, що є 
характерним для традиційної освітньої моделі, а й уміння їх 
застосовувати на практиці у повсякденному житті. 2022–2023 
навчальний рік став роком переходу на наступний рівень, рівень 
середньої освіти. Сучасні п’ятикласники стали нушенятами, перед 
вчителями яких постає багато невирішених питань. А 
найголовніше, абсолютно нові підходи до навчання, тому що нова 
українська школа – це комфортний освітній простір, де поділяють 
думки учнів, вміють до них прислуховуватися, вчать не боятися їх 
висловлювати та бути відповідальними громадянами, справжніми 
патріотами своєї держави.  

Що стосується змін, то ключовим є переосмислення 
підходів до навчання та змісту освіти. На зміну традиційним 
зазубрюванням фактів та визначень приходять компетентності 
учнів, що дає змогу формувати «фундамент» знань, на який 
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будуть накладатися уміння користуватися цими знаннями, 
цінності та навички, які необхідні випускнику Нової української 
школи в подальшому конкурентному житті, як професійному, так і 
приватному. 

Реформування сучасної освіти – це також і зміна освітнього 
середовища, що відображено в сучасних меблях та технічному 
оснащенні, оновленій матеріально-технічній базі та дидактичних 
матеріалах, а найголовніше – зміна ставлення до дитини, у повазі 
та уважному ставленню до неї, у прагненні знайти оптимальні 
способи для її ефективного навчання. Саме це і є одним з 
основним компонентів Концепції нової української школи – 
дитиноцентризм, орієнтація на учнівські потреби.  

Центром реформування є інтегроване тематично-проєктне 
навчання та діяльнісний підхід. Вирішенням багатьох завдань та 
ряду проблемних питань у 5 класі є міжпредметна інтеграція, яка 
дає можливість для сприйняття дитиною предметів та явищ 
цілісно та різнобічно, емоційно та системно, та вчить вмінню 
сприймати різні точки зору та вирішенню реальних проблем, 
використовуючи знання здобуті з різних предметних дисциплін. 
Робота над певною темою, дослідження, спостереження та 
вивчення з обов’язковим створенням спільного продукту – це і є 
модель Нової української школи. До того ж учні виконують свою 
робота не в звичному стилі – вдома з батьками, а в класі разом зі 
своїми однокласниками, а вчитель лише керує процесом. 
Проєктна діяльність – це потреба щось робити разом, тож групова 
робота є важливим фактором, який привчає до роботи в команді, 
вчить дружелюбності та толерантному ставленню, вмінню 
прислухатися до думок інших членів класного колективу.  

Реформування освіти – це і система оцінювання, яка дасть 
змогу не лише оцінити знання, але не дозволить дитині втратити 
інтерес до навчання. Я мала досвід викладання в початковій ланці 
Нової української школи. Це були чудові два роки щасливої, але 
кропіткої праці. По-перше, сучасні молодші школярі – це зовсім 
інші діти. Вони відкриті до всього нового, радо комунікують з 
однолітками та дорослими. По-друге, незважаючи на новизну 
НУШ, вони легко адаптуються на процес формування навчальних 
навичок, який в жодному разі не відстає від так би мовити 
«загальноприйнятих». Можу впевнено сказати, що я також вклала 
свою цеглинку в побудову нової сучасної школи. Але життя 
вносить свої корективи і ми маємо підлаштовуватися. Наразі 
заклад освіти, в якому я працюю немає початкової школи і 
поступовий процес формування школяра НУШ в моєму випадку 
було перервано на певний час. Але ж настав 2022–2023 
навчальний рік, який ознаменував перехід на наступний рівень 
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Нової української школи. П’ятикласники! Такі вже досвідчені, вони 
перейшли на наступний щабель навчання, в середню ланку. І 
знову почався процес реформації, але в цьому випадку вже 
вчителі починають вчитися навчати дітей Нової української 
школи. Ми дорослі не ідеальні. Ми вчителі, тому «навчання 
впродовж життя» є нашим основним педагогічним кредо. Ми 
дозволяємо помилятися учням, але ж ми самі не маємо права на 
помилку, тому що саме вчителі формують майбуття нашої країни.  

Одним з найважчих та найважливіших питань 
реформування сучасної освіти є оцінювання, до якого вчителі 
середньої та старшої ланки зовсім не звикли. Традиційне бальне 
оцінювання в 5 класі Нової української школи має бути замінене 
на формувальне, а згодом на рівневе.  

Система шкільного оцінювання наразі в процесі 
поступового переходу від контролю кінцевого результату до 
мотивації учнів до покращення знань та навичок. Тож, сучасна 
школа оцінює школярів у трьох напрямках – оцінюванні якості 
навчання, досягнень кожного здобувача освіти та 
самооцінюванні.  

У чому ж полягає різниця між формувальним та рівневим 
(бальним) оцінювання. Формувальне оцінювання не передбачає 
бальної оцінки, оскільки має на меті отримання педагогом 
інформації про засоби навчання та побудову роботи із 
здобувачами освіти над певними темами. Його завдання – 
зворотній зв’язок з учасниками освітнього процесу, що в 
результаті дасть учням змогу для покращення результату 
навчання, а вчителям – для коригування підходу задля 
поліпшення результатів учнів. Методами формувального 
оцінювання педагог отримує можливість для відстеження 
динаміки навчання здобувача освіти. Рівневе оцінювання дає 
можливість побачити справжню картину результатів успішності 
навчальних досягнень учнів у бальному вираженні, що в свою 
чергу здатне знизити мотивацію через зменшення зацікавленості 
учнів у предметі вивчення. Орієнтація на оцінку обернено 
пропорційна орієнтації на навчання. Це вже є стереотипом, що 
успішність людини у соціумі визначається балами у щоденнику 
або свідоцтві досягнень. І діти привчаються до цього змалечку, а 
ставлення до предмету стає нецікавим та відходить на другий 
план. Триваюча у дорослому житті зовнішня мотивація, що 
спрямована на оцінку в бальному вираженні, змушує нас обирати 
менш ризиковані завдання, за які ми отримаємо оцінку та похвалу. 
Саме тому Нова українська школа ставить акцент на 
формувальному оцінюванні, яке є оцінюванням навчання задля 
навчання. 
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Традиційне ставлення до помилок, як до катастрофи є 
негативним фактором у навчанні. У Новій українській школі 
помилка вважається частиною навчання, тож, її обговорення має 
право бути відсутнім. В цьому і полягає формувальне оцінювання. 
Головне завдання вчителя полягає у збалансованому втручанні у 
процес навчання дитини, привчанні правильному сприйняттю 
помилок та реагуванню на них. Це і є шлях до навчання та 
розвитку.  

Ще однією різницею між формувальним та бальним 
оцінюванням є відсутність шансу на вдосконалення результату. 
Тобто, якщо дитина вже отримала бальну оцінку за свою роботу, 
то вона вже немає змоги вдосконалити її та покращити результат. 
Цим і відрізняється бальне оцінювання від формувального. 
Науковці у своїх дослідженнях стверджують, що словесне 
оцінювання немає більшого впливу ніж бальне. Але педагоги-
практики стверджують протилежне та наполягають на 
ефективності такого підходу задля позитивного впливу на 
формування внутрішньої мотивації школяра, що в свою чергу 
вберігає її від додаткових стресів та переживань.  

Для проведення ефективного бального оцінювання педагог 
повинен мати дієвий інструмент з набором критеріїв за кожною 
шкалою оцінювання, що знайомий учневі. Але ж треба пам’ятати, 
що процес оцінювання має бути чуйним та розуміючим, і під час 
війни нашим учням більш потрібен формувальний підхід та 
зворотній зв’язок задля покращення результатів навчання.  

Перед усіма нами може постати питання: чи важко так 
працювати? Із впевненістю відповім – так, непросто, тому що 
наша свідомість, сприйняття навчального матеріалу та багато 
інших факторів мають бути змінені. Наше навчання 
продовжується разом із навчанням наших учнів, які, так само, як і 
ми, навчають нас простих речей. Але ж ми, освітяни, дуже гнучкі і 
пристосування до змін та перебудова наших стереотипів стане 
щасливим продовження реформування сучасної освіти.  

Пам’ятаймо, батьки довірили нам найцінніше, що є в 
їхньому житті – своїх дітей, тому добре, що вони приводять їх у 
наші заклади освіти. Адже батьківська довіра – це довіра дітей, які 
йдуть навчатися з відкритою душею та серцем, на що і 
налаштовує нас реформа освіти та Нова українська школа.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ЗАСОБОМ СТОРІТЕЛІНГУ 
Носач А. 

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

Сучасний етап розвитку суспільства вимагає 
вдосконалення змісту й технологій педагогічної освіти в Україні, 
пошуку нових шляхів і ресурсів покращення освітньої системи. 
Вагоме місце в реформуванні сучасної освіти посідає її початкова 
школа, де закладаються основи загальноосвітньої підготовки 
школярів. З 1 вересня 2018 року розпочалося запровадження 
положень Концепції Нової української школи, Державного 
стандарту початкової освіти (2018 р.), у яких наголошено на 
важливості формування ключових компетентностей молодших 
школярів. Комунікативно-діяльнісний підхід до навчання 
української мови спонукає вчителя розвивати мовлення учнів як 
один із головних чинників у навчальнопізнавальній діяльності 
молодших школярів та їх самореалізації в соціумі. Молодший 
шкільний вік – важливий період формування мовленнєвої 
діяльності. У дитини проявляється прагнення виокремити своє 
«Я», висловити власну позицію стосовно інших людей, дістати від 
них визнання, посівши активне місце в різноманітних соціальних 
відносинах. Тобто відбувається активне входження дитини в 
суспільство, опанування його нормами й правилами 
міжособистісної комунікативної взаємодії. Одним із основних 
напрямів формування особистості дитини молодшого шкільного 
віку є її залучення до активної мовленнєвої діяльності рідною 
мовою. Розвиток мовлення учнів початкових класів є 
пріоритетним принципом навчання української мови, що 
зумовлює врахування освітніх інновацій, а також типологічних 
характеристик суб’єктів освітнього процесу. Проблема діяльності 
досліджувалася такими вченими, як Л. Виготський, О. Леонтьєв, 
С. Рубінштейн та ін. Ученими визначено структуру діяльності, 
чинниками якої виступають: мотив, мета, завдання, умови, дія, 
операції. Серед різних видів людської діяльності вчені 
(Л. Виготський, І. Зимня, О. Леонтьєв та ін.) розрізняють 
мовленнєву і комунікативну діяльність.  

Вітчизняними та зарубіжними дослідниками розглянуто 
різні аспекти формування мовленнєвої діяльності (Л. Виготський, 
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П. Гальперін, Д. Ельконін, О. Лентьєв та ін.); розвиток мовлення 
учнів молодшого шкільного віку (В. Бадер, Л. Варзацька, 
М. Вашуленко та ін.); основні закономірності розвитку мовлення 
(І. Зимня, Т. Ладиженська, М. Львов, М. Пентилюк та ін.); 
комунікативний підхід до вивчення української мови 
(Л. Скуратівський, В. Мельничайко, М. Пентилюк та ін.). Сучасні 
дослідники (М. Вашуленко, О. Савченко, Я. Кодлюк, І. Осадченко 
та ін.) розглядають проблеми впровадження інноваційних 
технологій навчання, які активно впливають на формування 
мовленнєвої діяльності молодших школярів, визначають 
дидактичні умови організації мовленнєвої взаємодії учителя й 
учнів початкової школи.  

Учені одностайні в думці, що, будучи важливим 
компонентом аудіальної культури людини, мова є засобом її 
спілкування та впливу на психіку. Тож на часі – поява специфічних 
технологій, що дозволяють говорити і слухати.  

Сьогодні потрібні нові методики, які допоможуть вчителю 
ефективно організовувати мовленнєву діяльність учнів через 
впровадження у навчальний процес методів, які дозволяють 
«говорити і слухати». І таким методом є Storytelling, який зразу ж 
привернув до себе увагу як ефективний новий риторичний засіб у 
навчанні мови й мовлення школярів. У педагогіці Storytelling 
відомий з кінця ХХ ст. Найбільш вагомими у цьому напрямку є 
роботи закордонних науковців D. Armstrong «Managing by Storying 
Around: A New Method of Leadership» (Керування історіями: новий 
метод лідерства»), K. Egan «Teaching as storytelling» («Навчання 
як розповідь») та M. Rossiter «Narrative and Stories in Adult 
Teaching and Learning» («Оповідання та історії у навчанні та 
навчанні дорослих»). В Україні дослідженням Storytelling почали 
займатися не так давно і на даний час ця технологія вважається 
інновацією в освіті. Вивченням даної проблеми займаються 
Н. Бондаренко, Ю. Маковецька-Гудзь, К. Симоненко, З. Удич та ін. 
Незважаючи на широке коло досліджених питань, у контексті 
початкової школи дана проблема змістовно не висвітлена: 
недостатньо досліджені умови організації мовленнєвої діяльності 
засобом Storytelling на уроках української 5 мови учнів початкової 
ланки, бракує методичних розробок щодо його впровадження в 
освітній процес. 
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ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Обратенко К. Я. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Воронова Н. С. 

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

У сучасній період формування освіти в Україні та 
врахування психологічних основ організації навчального процесу 
проблема розвитку молодших школярів загалом і в грі зокрема 
набуває особливого значення. Останнім часом спостерігається, 
що не всі учні виявляють особливий інтерес до математики. Що 
зробити, щоб на уроці було цікавого? Відповідь одна: треба 
застосовувати різні форми роботи, проводити нестандартні уроки, 
проводити ігри. Тому я вирішила працювати над даною науково-
методичною проблемою. 

Гра приносить радість дітям. Навчання теж повинне бути 
радісним. Гра для дитини – це праця та навчання. Тому природно 
не відривати першокласників від гри, а навчати їх на перших 
порах через гру. Гра займає особливе місце в процесі навчання 
молодших школярів. Через гру діти пізнають світ, знайомляться з 
важливими поняттями, які їм знадобляться в майбутньому. А. 
Макаренко наголошував : «Гра має велике значення в житті 
дитини. Має те саме значення, яке у дорослого має діяльність, 
робота, служба. Яка дитина у грі, така у багатьох випадках вона 
буде в роботі, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча 
відбувається перш за все у грі» [6, c. 29]. Розвивальні ігри мають 
зв’язок із життям, вони сприяють формуванню особистості. Гра – 
це самостійна діяльність, у якій діти вперше вступають у 
спілкування з ровесниками, їх об’єднує єдина мета і досягнення, 
спільні інтереси та переживання. 

Ми спираємося на дослідження особливостей 
використання гри на уроках математики у початкових класах. Це 
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питання вивчалося багатьма видатними педагогами. Питання про 
необхідність використання гри вперше було поставлено у 80-х 
роках ХХ століття і цей процес активно триває зараз. Значний 
внесок у вивчення дитячої гри зробили Л. Виготський, 
С. Рубінштейн, Ш. Амонашвіллі, Д. Ельконін. В. Сухомлинський 
вважав, що без гри нема і не може бути повноцінного розвитку. 
А. Макаренко писав, що дитячі рольові ігри так само важливі для 
розвитку дитини, як для дорослого справжня праця. Об’єктом 
дослідження є дидактична гра, а предметом – особливості 
використання дидактичних ігор у навчанні молодших школярів. 
Ігри можна і доцільно проводити на всіх уроках у початковій школі. 
Гра на уроці не розвага, а звичайні справи, замасковані у цікаві 
вправи. Вона навчає, розвиває і виховує. У дитячі роки гра є 
провідним видом діяльності людини, через яку вона пізнає  
світ [1, c. 12]. 

В навчально-виховному процесі молодших школярів значна 
увага приділяється формуванню пізнавальної діяльності дітей, 
розвитку мисленнєвих процесів, вихованню інтересу до знань. 
Збільшення розумового навантаження учнів на уроках 
математики змушує вчителів замислитись над тим, як постійно 
підтримувати в учнів інтерес до матеріалу та їх активність 
протягом уроку. Одним із шляхів вирішення цього питання є 
проведення на уроках дидактичних ігор. Саме у процесі гри в учнів 
виробляються навички самостійного мислення, розвиваються 
увага і потяг до знань. Граючи, учні ніби мимоволі вчаться, 
пізнають, запам’ятовують нове, орієнтуються в надзвичайних 
ситуаціях, поповнюють запас уявлень, понять, розвивають 
фантазію. Навіть пасивні діти підключаються до гри з неабияким 
бажанням, стараючись не підвести товаришів. 

Гру називають восьмим чудом світу, джерелом радості, 
королевою дитинства. Гра в початкових класах, а також сучасні 
ігрові технології є одним з найефективніших шляхів 
удосконалення уроку. Дидактичні ігри спрямовані на поглиблення 
та удосконалення знань, умінь і навичок учнів. Це дає можливість 
використовувати їх під час пояснення нового матеріалу, для його 
закріплення й повторення, перевірки засвоєного [1, c. 12]. Гра є 
одним з способів залучення молодших школярів до активної 
розумової діяльності. Це традиційний і визначений метод 
навчання. Його цінність полягає в тому, що в ігровій діяльності 
освітня, розливальна й виховна функції взаємодіють. Такий метод 
навчання організовує учнів, розширює їхні пізнавальні  
можливості [4, c. 52]. 

Важливу роль відіграють дидактичні ігри на уроках 
математики. Вони пробуджують інтерес до навчання. Ігрова 
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форма роботи розвиває мислення, пам’ять, увагу, бажання бути 
кращим. Крім того, навчальні ігри є психологічно привабливими 
для учнів. Дидактичні ігри можна ще вважати тренінгом мислення, 
бо вони сприяють розвитку творчих математичних здібностей. 
Ігри можна проводити на всіх етапах уроку. Адже гра має 
проходити через усе життя дитини. Мислення розвивають ребуси, 
лабіринти, кросворди, конкурси та вікторини [5, c. 65]. 

Отже, гра у навчальному процесі створює мотивацію, 
близьку до природної, збуджує інтерес, підвищує рівень 
навчальної праці, розвиває комунікативні навички. Порівняно з 
іншими формами навчання й виховання, перевага гри полягає в 
тім, що вона досягає своєї мети непомітно для вихованця, тобто 
не потребує ніяких способів насильства над особистістю дитини. 
Суть дидактичної гри полягає в розв’язуванні пізнавальних 
завдань, сформульованих в цікавій, привабливій і популярній 
формі. Це дає змогу вчителеві добитися розуміння математичних 
понять і, отже, зацікавити учнів математикою. Математичні ігри - 
це той інструмент, за допомогою якого відточується розум дитини, 
розвиваються його пізнавальні сили, нахили і здібності. Вміло 
використовуючи ігрові ситуації можна подати будь-який 
математичний матеріал дохідливо, доступно, зрозуміло, а, отже, і 
цікаво. Створення ігрових ситуацій на уроках математики 
підвищує інтерес до предмету, вносить різноманітність, емоційне 
забарвлення у навчальну роботу, знімає втому, розвиває 
кмітливість і спостережливість. Потрібно завжди намагатися 
добре обдумувати кожен тип уроку та його етап, і майже на 
кожному етапі – ігровий момент. Ігрові ситуації досить легко 
створювати на будь-яких уроках. Вони знімають втому, 
запобігають розумовому перевантаженню, підтримують 
працездатність. 
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ МОВИ І МОВЛЕННЯ 
ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Розвиток країни, людства та освіти не припиняється, а 

навпаки набирає більших обертів. Наразі з великою швидкістю 
з’являються різноманітні інноваційні технології та методики 
проведення уроків, які також передбачають розвиток різних умінь 
та навичок, які повинен опанувати кожен здобувач початкової 
освіти. Велика увага зараз приділяється формуванню «soft skills», 
у перекладі «гнучкі (м’які) навички», хоча й дане поняття з’явилося 
у США ще наприкінці 90-х років [1]. У наш час можна стикнутися з 
учнями, які забувають про взаємодію з однолітками, живуть у світі 
ізольовано, тому нам видається актуальним розглянути проблему 
формування одного з компонентів гнучких навичок – 
колаборативних навичок здобувачів початкової освіти . 

Сьогодні увага вчителів звертається на реалізацію мети і 
різноманітних завдань початкової освіти за певними змістовими 
лініями. У типовій освітній програмі НУШ–1 (під керівництвом 
О. Савченко) наявна змістова лінія «Взаємодіємо усно», яка 
спрямована саме на формування в учнів початкової школи 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 [2, с. 6]. 

Варто зазначити, що разом з освітою, часом, тенденціями 
змінюються й самі учні. Вони з легкістю опановують цифрові 
технології, нові формати та стилі навчання, мають своє нове 
ставлення до освіти, а також можуть видавати свої вимоги та 
очікування від навчання. І тут постає питання готовності вчителів 
до таких змін учнів. Сучасний вчитель має знати, як вдало 
застосувати нові методики, технології, засоби навчання для 
мотивації учнів до навчальної діяльності, їх активності на уроках.  

Раніше у школах приділялось недостатньо уваги спільній, 
колективній діяльності на уроках. Тому, говорячи про нові підходи 
в навчанні, варто в сучасній освіті приділити більше уваги 
формуванню у здобувачів початкової освіти колаборативних 
умінь і навичок.  

Одним із засобів формування колаборативних умінь в 
чатових класах є гейміфікація. Це поняття було сформульоване 
британським програмістом Ніком Пеллігеном. Основи гейміфікації 
вивчали Г. Зикерманн, Дж. Линдер, К. Вербах, М. Чепіль, 
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Я. Павлов, Л. Варенина, М. Возняк-Запур, О. Захарова, 
О. Макаревич та ін. Гейміфікація – це підхід до навчання у вигляді 
гри, що стає все більш поширеним і популярним в освіті, і є 
альтернативою для багатьох традиційних методів навчання. 
Учням можна запропонувати як засіб навчання мови і мовлення 
різноманітні колективні ігри, у тому числі настільні. Проте вчителю 
потрібно зрозуміти, що гейміфікація не є зануренням у 
тривимірний віртуальний світ, не ігри під час освітнього  
процесу [3]. 

Проблема застосування ігрових технологій в освітньому 
процесі в різні часи була предметом вивчення як вітчизняної 
педагогіки та психології (Л. Виготський, О. Леонтьєв, Д. Ельконін, 
Н. Анікєєва, М. Богомолова, О. Добринська, В. Пономарьов, 
С. Смірнов, Є. Соколов, С. Шмаков та ін.), так і зарубіжної науки 
(J. Huizinga, D. Clark, B. Suites, R. Fujimoto, L. Sheldon, 
G. Zichermann, K. Werbach, M. Barber та ін.). Підсумком 
досліджень стала поява таких напрямків в науці як ігрові освітні 
технології у вітчизняній педагогіці та Edutainment (гейміфікація) – 
в зарубіжній педагогіці [4]. 

Аналіз наукових психолого-педагогічних першоджерел 
засвідчує, що на сьогодні актуалізується потреба використання 
сучасних інформаційно-комунікаційних (в т.ч. комп’ютерних) 
технологій у навчально-виховному та корекційно-розвивальному 
процесах у спеціальних, загальноосвітніх та інклюзивних 
закладах освіти (Б. Айзенберг, О. Белоножко, Г. Гордійчук, 
М. Кадемія, О. Качуровська, С. Кирильчук, О. Легкий, Ж. Матюх, 
С. Миронова, Ю. Носенко, Н. Савінова, Д. Солпитер, 
І. Холковська, С. Чеб, А. Юдилевич та ін.).  

Отже, застосування засобів гейміфікації у навчальному 
процесі для формування колаборативних умінь має важливе 
знання для здобувачів початкової освіти. Вони повинні вміти 
працювати в групах / колективі, вміти взаємодіяти один із одним 
тощо. Зазначений засіб формування колаборативних навичок на 
уроках української мови сприятиме опануванню вмінням 
працювати в колективі, знаходити спільну мову з однолітками, 
вислухати один одного. Крім того, такий засіб, як гейміфікація, 
можна використовувати і на інших дисциплінах. 
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АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

Приймак А. Ю. 
Донбаська державна машинобудівна академія 
м. Краматорськ, Донецька область, Україна 

Сало Н. Б. 
Донбаська державна машинобудівна академія 
м. Краматорськ, Донецька область, Україна 

Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців 
фізичної культури та спорту у сучасних умовах зумовлені 
необхідністю подолання суперечностей, які виникають між 
вимогами інформаційного суспільства де професійної підготовки 
майбутніх фахівців і їхньою кваліфікацією. Адже не секрет що 
слабка постановка фізкультурно-масової роботи за місцем 
проживання; іноді низький рівень викладання фізичної культури в 
школах і ВНЗ різного ступеню, недостатня увага теоретичній 
підготовці призвела до того, що в учнів і студентів починає падає 
інтерес до занять з фізичної культури (фізичного виховання), 
відсутня мотивація до занять, не всі знають про користь від 
рухової активності і методику самостійних занять фізичними 
вправами; заняття фізичним вихованням у ВНЗ не зацікавлюють, 
а навпаки, викликають негативні емоції у студентів. 

Важливе значення для ефективної професійної підготовки 
майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту має якість 
вищої фізкультурної освіти, що обумовлює, як ступінь їхньої 
готовності до педагогічної діяльності так і особистісний та 
громадянський розвиток. 

Ці ідеї відображені у положеннях нормативних документів, 
зокрема, Законів України «Про освіту» (2016) [3] та «Про фізичну 
культуру і спорт» (2018) [4]. 

Проблеми вищої освіти завжди привертали і привертають 
увагу як вітчизняних так закордонних науковців. Так, П. Саух [7] 
серед основних проблем, що гальмують процеси реформування і 
модернізації системи вищої освіти в нашій країні, називає: «різний 
рівень підготовки абітурієнтів; стрімке падіння престижу науки, 
через що талановита молодь не зацікавлена в кар’єрі науковця; 
низьку продуктивність праці; незначну кількість фундаментальних 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-geymifikaciya-na-urokah-ukra-nsko-movi-ta-literaturi-205482.html
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досліджень; функціонування значної кількості недержавних 
закладів, які дискредитують систему освіти, оскільки були відкриті 
без належного наукового обґрунтування їхньої доцільності; 
нецільове розподілення коштів, які необхідно спрямовувати на 
конкретні проєкти; відсутність індивідуального підходу до кожної 
особистості тощо». 

Що стосується досліджень проблем у напрямку підготовки 
тренерів-викладачів фізичного виховання, переважне місце 
займають праці, що належать до професійного становлення 
фахівців фізичної культури і спорту у ЗВО [1; 2].  

Відомі науковці акцентують увагу на головну мету системи 
фізичного виховання, а саме формування цілісної особистості, що 
передбачає активний вплив не лише на її фізичний потенціал, а й 
на свідомість, психіку та інтелект, сприяє формуванню стійкої 
позитивної мотивації, ціннісних орієнтацій, інтересів і потреб у 
фізичній активності та здоровому способі життя [5]. 

Обґрунтовуючи пріоритетні завдання закладів вищої освіти, 
які здійснюють підготовку майбутніх фахівців з фізичного 
виховання та спорту в Україні, В. В. Мартиненко [5] акцентує увагу 
на необхідності здійснення таких заходів: «а) створення 
нормативно-правової бази; б) формування економічних 
механізмів; в) удосконалення державного й соціального захисту 
тих, що навчаються, а також випускників загальноосвітніх і 
спеціальних установ; г) розроблення теоретичних основ і науково-
методичного забезпечення, удосконалення методів і механізмів 
прогнозування й розвитку; д) проведення моніторингу стану 
забезпечення неперервної освіти літературою, мультимедійними 
й іншими засобами навчання». 

Для досконалої підготовки кадрів у сфері фізичного 
виховання і спорту відомий автор У. Проценко [6] вказує на 
необхідність виконувати таке: 

− процес формування фахівця в галузі фізичної культури 
та спорту ґрунтувати на загальнолюдських, національних і 
природо відповідних принципах; 

− формування майбутнього фахівця повинно відбуватися 
з позицій національної культури, традицій, позитивного 
історичного досвіду українців; 

− зміст фізичного виховання має відобразити ліпші світові 
й європейські зразки, щоб використовувати їх для розширення 
рамок української системи фізичної культури; 

− готовності майбутнього фахівця з фізичного виховання 
та спорту до роботи з різними віковими категоріями людей. 
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Аналіз науково-методичної літератури, дозволив 
визначити, що на сьогодення проблема підвищення ефективності 
професійної підготовки майбутніх викладачів фізичного 
виховання в ЗВО (закладах вищої освіти) залишається 
малодослідженою. Водночас, ще менш вивченими є особливості 
навчання майбутніх тренерів в галузі фізичної культури і спорту. 
Попри педагогічну спрямованість цих закладів, чинна система 
професійної підготовки в них спрямована більшою мірою на 
розвиток спортивної майстерності та загальнонаукового 
компоненту освіти майбутніх викладачів фізичного виховання, що 
не забезпечує випускникам рівня педагогічної компетентності 
відповідно до стандартів вищої освіти України. 

У ході проведеного нами дослідження було встановлено: 
1. Система вищої освіти в галузі фізичної культури і спорту 

повинна орієнтуватися на загальну стратегію реформ з 
урахуванням національних інтересів України та її реальних 
потенціальних ресурсів.  

2. Із урахуванням зростаючого попиту на 
високопрофесійних фахівців у сфері фізичної культури потрібно 
розроблення та теоретичне обґрунтування концепції та моделі 
професійної підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту 
в умовах ринкової економіки країни. 

Перспективи подальших досліджень: пропонуємо здійснити 
експериментальні дослідження у напрямках, а саме:  

− визначити особливості навчання майбутніх тренерів в 
галузі фізичної культури і спорту; 

− розробити та теоретично обґрунтувати концепції та 
модель професійної підготовки фахівців з фізичного виховання та 
спорту в ЗВО (закладах вищої освіти). 
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ПРИРОДНИЧО-ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ, ОСВІТНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Прокоп’єва Г. В. 
«Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
компенсуючого типу №3 Криворізької міської ради» 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 

Формування природно-екологічної компетенції у дітей 
дошкільного віку передбачено у змісті освітньої лінії «Дитина у 
природному довкіллі» Базового компонента дошкільної освіти. До 
екологічної освіти, крім екологічних знань, умінь і навичок, входе 
сформованість особистої поведінки, що забезпечує емоційно-
ціннісне ставлення до природи та готовність дитини до природо-
доцільної діяльності.  

Обов’язковий компонент процесу формування природничо-
екологічної компетентності – знання. Якщо людина нічого не знає 
про об’єкт, вона буде ставитися до нього байдуже. Екологічні 
знання сприяють формуванню свідомого ставлення до 
навколишнього світу, природи та закладають основи екологічної 
свідомості.  

Центральні завдання природничо-екологічної 
компетентності дошкільників:  

− набути досвід емоційного контакту з природним 
довкіллям, здібності визначати її настрій і стан; формувати 
відчуття прекрасного в природі; 

− стимулювати палке бажання виражати свої почуття 
художніми засобами; 

− засвоїти базові природничі, екологічні, природоохоронні, 
культурологічні знання;  

− засвоїти головні засади поведінки у середовищі, 
розвивати допитливість та спостережливість;  

− формувати інтерес до природи, розуміння необхідності її 
збереження;  

− забезпечити естетичну та практичну цінність природи;  

− формувати здатність оцінювати природні явища та 
об’єкти, екологічний стан природи свого краю, власне і чуже 
ставлення до довкілля;  
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− формувати потребу у збереженні та охороні природи 
(посадка рослин, догляд за рослинами і тваринами, охорона 
первоцвітів, допомога птахам тощо);  

− розв’язувати проблемні ситуації екологічного змісту. 
Спираючись на це, можна сказати, що природничо-

екологічна компетентність має діяльнісний характер і передбачає 
здатність використати екологічні знання дитини, готовність та 
здатність реалізувати їх у конкретній екологічній ситуації.  

Відповідальне ставлення до природи – це здатність і 
можливість дитини свідомо, а отже цілеспрямовано, добровільно, 
виконувати вимоги і вирішувати завдання морального вибору, 
досягаючи певного результату. 

Екологічна відповідальність ‒ форма прийняття системи 
відповідальної залежності людини та природи, вона специфічна 
позитивним відношенням до суспільних потреб і заснована на 
глибокому розумінні своїх вчинків, в усвідомленні цінності та 
соціальної ролі в екологічній ситуації.  

Метою поведінки дошкільника повинні бути такі вчинки, які 
спрямовані на збереження природи її сил, нанесення 
мінімального збитку її естетичних і матеріальних цінностей. 
Добровільне дотримання моральних вимог, пов’язаних з 
відношенням до природи, передбачає переконаність в 
необхідності такої поведінки, а не страх за можливе осудження з 
боку оточуючих. Саме переконаність дозволяє людині протидіяти 
будь-якому впливу, а також долати свої побоювання, які не 
відповідають екологічній необхідності.  

У формуванні екологічних компетентностей дітей ми 
виділяємо дві форми прояву: природоохоронна діяльність та 
екоспоживання, тому у річному плані роботи, планах освітньо-
виховної роботи педагогів виділений окремо розділ «Формування 
екологічної поведінки». Зазначені в ньому різноманітні види 
діяльності, які сприяють вихованню почуттів відповідальності за 
стан природи та готовності до збереження оточуючого світу: 
заходи «Ми діти твої, Земля!», «Зазирни у природу рідного краю», 
бесіди пам’яті «Дзвони Чорнобиля», «Планета у нас одна», 
екологічні тижні «День Землі», «День Води», «День Довкілля», 
екологічні конференції «Ми обираємо здоровий спосіб життя», 
консультації для батьків «Що в упаковці і що на упаковці?», 
виготовлення буклетів з тем: «Здоров’я», «Лікарські рослини», 
«Сміття», «Вода», виставки плакатів «Людина і довкілля», 
виставки фотогазет «Цей дивовижний світ природи», конкурси 
малюнків: «У кожному малюнку сонечко», «Земля просить 
допомоги», конкурси дитячих віршів на тему: «Мій дім – частина 
України» та інші. 
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Із задоволенням вихованці закладу та їх батьки беруть 
участь у соціальних та екологічних проєктах: «Посади дерево - 
збережи навколишнє середовище», «Чисте подвір’я», «Добро 
жменями» (збираємо пластикові кришечки). 

Завдання сучасної освіти – виховати активного 
громадянина, який зможе надалі сприяти вирішенню соціальних 
проблем. Зміни навколо нас можуть починатися з малого – з 
посадженого дерева, з допомоги ближньому, і що вчинок 
волонтера спричиняє позитивний приклад, який можуть 
наслідувати інші. 

Тому наш заклад приймає активну участь у багатьох 
волонтерських акціях: акції «Допоможемо разом» (збір одягу, 
взуття, іграшок, книг, різноманітних речей, які потрібні дітям 
пільгових категорій), тісна співпраця з міським благодійним 
фондом «Ор-Авнер», добровільні внески через організацію «СВІТ 
ДОБРА». 

Наш садочок тісно співпрацює з батьківською громадою: 
батьки активно залучені до процесу прийняття рішень щодо якості 
освіти дітей та участі у громадському житті закладу. 

Найбільш вдалі форми співпраці з батьками: робота з  
озеленення території закладу, складання звітів про економне 
використання ресурсів в родині, участь в екскурсіях екологічною 
стежиною, участь у створенні екологічних буклетів, листівок, 
плакатів, малюнків. 

Таким чином, формування екологічної свідомості в 
освітньо-виховній роботі дошкільного закладу сприяє: засвоєнню 
дітьми знань щодо стану довкілля, формуванню принципів 
екологічної етики та етики відповідальності, вихованню 
патріотичних почуттів, любові до рідного краю - складових 
екологічної освіти для сталого розвитку, засвоєнню основних 
знань та умінь щодо здорового способу життя, гармонізації 
стосунків між людиною та природним середовищем. 

Зміна стилів у поведінці дитини розпочинається з 
формування культури раціонального та заощадливого 
споживання енергії та ресурсів, вимогливого ставлення до якості 
товарів, формування високої споживчої культури.  

І тут важливим є пошуки шляхів підвищення 
енергоефективності всього живого простору, до якого слід 
віднести принцип ресурсо- та матеріалозбереження. З цією 
метою в закладі налагоджені зв’язки з громадським рухом та 
організовані: проведення акцій «Батарейки, здавайтесь!» (дітлахи 
разом з батьками зібрали майже 1000 відпрацьованих елементів 
живлення для утилізації), випуск листівок з проблем 
енергозбереження для розповсюдження серед населення, участь 
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у проєкті «Екоклас», проведення тренінгів для педагогів на тему: 
«Культура спілкування з природою». 

Отже, ідея сталого розвитку – об’єктивна вимога часу, тому 
що вона змінює характер мислення особистості, її пріоритети та 
форми поведінки, в основі яких лежать відповідальне ставлення 
до своїх дій, активна громадська та соціальна позиція, екологічна 
компетентність. 

Наш заклад – маленька часточка великого організму, який 
зветься інноваційне природне середовище. Ми надихаємо дітей і 
дорослих кожного дня робити маленькі кроки, які здатні внести 
вклад у великі зміни в усьому світі. Будемо вірити, що маленькі 
наші справи, то великі зміни у майбутньому. 

 
 
ОПТИМІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ЗА РАХУНОК ІНТЕГРАЦІЇ НОВИХ ЕФЕКТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

Проненко Л. С. 
Комунальний заклад «Позашкільний навчальний заклад  

«Центр туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді 
«Горицвіт» Кам’янської міської ради 

м. Кам’янське, Дніпропетровська область, Україна 
Проненко Є. В. 

Комунальний заклад «Академічний ліцей № 15»  
Кам’янської міської ради 

м. Кам’янське, Дніпропетровська область, Україна 
Зміни, що відбуваються в суспільно-економічній сфері 

України на сучасному етапі, обумовлює інноваційні процеси в 
сфері освіти та переорієнтацію процесу професійно-педагогічної 
підготовки на європейські стандарти. Відповідно посилюються 
вимоги як до професійного зростання вчителя, так і до його 
особистісних якостей, що виявляються в здатності бути готовим 
до змін, самостійно набувати компетенцій згідно з обраним 
фахом, визначати особистісні способи творчої самореалізації і 
самоствердження в професійній кар’єрі й життєдіяльності. Це 
положення значно актуалізує проблему фахової підготовки 
майбутніх учителів фізкультури, які комплексним і грамотним 
поєднанням всіх засобів фізичного виховання можуть досягати 
найбільшого ефекту в процесі фізичного вдосконалення 
особистості.  

Гармонійний та всебічний розвиток особистості, заснований 
на нормах, цінностях, накопичених i збережених людством, 
змінює адаптивні можливості організму людини і реалізується 
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через формування здорового способу життя. Молодь має 
усвідомлювати важливість здорового способу життя й працювати 
над моральним, психічним та фізичним самовдосконаленням, 
дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. 

Актуальність спеціальності «Фізичне виховання» і 
затребуваність в таких кадрах обумовлена незадовільним станом 
рівня здоров’я населення України, пов’язаного як з наслідками 
Чорнобильської катастрофи, так і пандемією COVID-19, змінами в 
освітньому процесі з використанням дистанційного навчання в 
умовах воєнного стану, а також недостатньою фізкультурно-
оздоровчою, спортивно-масовою, реабілітаційною роботою в усіх 
ланках виробничо-соціальної сфери, недостатньою пропагандою 
фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, 
нераціональним використанням оздоровчих можливостей 
навколишнього середовища. Проблема організації фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах України є недостатньо 
ефективною для підвищення рівня здоров’я, фізичної 
підготовленості та мотивації до систематичних занять фізичними 
вправами і потребує реформування.  

Безперечно, що використання різноманітних видів 
фізкультурної діяльності сприяє профілактиці захворювань, 
підвищенню працездатності, збільшенню тривалості життя, 
організації повноцінного дозвілля, боротьбі зі шкідливими 
звичками, створює умови пізнання власних можливостей і 
забезпечує оптимальні обсяги рухової активності. (С. Бозанова, 
О. Качеров, І. Козетов, Б. Шиян та ін.).  

Процес організації фізичного виховання за допомогою 
сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій виступає як один із 
найефективніших засобів підтримання відмінної форми у осіб 
будь-якого віку. До оздоровчої фізичної культури, яка є частиною 
загальної фізичної культури відносять такі види діяльності: 

1. Спортивні ігри (волейбол, футбол, баскетбол, теніс, 
бадмінтон). 

2. Види спорту, що мають загальний початок і певні 
правила (масові види спорту). 

3. Активний відпочинок на свіжому повітрі, який 
характеризується доланням перешкод і спортивними змаганнями 
(туристичні походи). 

4. Вправи естетичного характеру, які приносять користь не 
тільки учасникам, а й глядачам (показові виступи ). 

До сучасних фізкультурно-оздоровчих програм, які 
розробляються у ЗВО, треба висувати такі умови: 

1. Різноманітність форм занять, засобів, методик 
викладання, що відповідають потребам та інтересам студентської 
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молоді. Внесення елемента новини у заняття (заняття з виїздом 
на природу, з музичним супроводом, нетрадиційні методики, 
альтернативні активності як флорбол, фрізбі, сквош, петанк й ін.). 

2. Поступова індивідуальна діяльність у межах 
можливостей людини (індивідуальний підхід до кожного, хто 
займається в оздоровчій групі, рахування віку, стану здоров’я 
студентів). 

3. Освітня основа. Кожна людина має усвідомлювати 
користь цих занять, мати теоретичні знання (інформація про 
новітні тенденції, досягнення і методики оздоровчих тренувань). 

4. Можливість перевіряти рівень підготовленості або 
проводити спостереження за станом здоров’я (своєрідні тести, 
контрольні нормативи, а також показові виступи). 

5. Можливість оцінювати фізіологічний стан і реакцію на 
навантаження (вимірювання частоти серцево-судинних 
скорочень). 

6. Відповідні заохочення і громадська підтримка 
(зацікавленість більшості студентів, масово-оздоровча робота в 
гуртожитках, організація культурно масових заходів, змагань). 

7. Наявність кваліфікованих спеціалістів.  
Аналіз літератури та обговорення проблеми. Підготовка 

спеціалістів з галузі знань «Фізичне виховання» спеціальності 
«Фізичне виховання» має на меті задоволення потреб 
особистості, суспільства і держави у фахівцях, орієнтованих на 
сучасні методи освіти і виховання людини, прищепленні 
здорового способу життя, а також підготовку таких спеціалістів з 
фізичного виховання, які спроможні здійснювати освітню i 
спортивно-оздоровчу діяльність на високому професійному рівні. 
Спробуємо розглянути проблеми професійної підготовки з 
спеціальності «Фізичне виховання» на прикладі Кам’янського 
фахового коледжу фізичного виховання, який включає вивчення 
майбутньої професії, набуття здатності мобілізувати потенційні 
творчі можливості в обраних видах діяльності, набути знань 
соціально-професійного орієнтування на ринку праці, 
формування спортивної і фізичної культури.  

Навчання фахівців з фізичного виховання має свої 
особливості і ознаки, оскільки саме ця спеціальність спрямована 
на збереження і зміцнення здоров’я людини.  

Зрозуміло, що саме дошкільний вік є вирішальним у 
формуванні фундаменту фізичного та психічного здоров’я, адже 
відбувається інтенсивний розвиток органів та становлення 
функціональних систем організму, закладаються основні риси 
особистості, формується характер. Дуже важливо саме на цьому 
етапі сформувати у дітей базу знань та практичних навичок 
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здорового способу життя, усвідомлену потребу у систематичних 
заняттях фізичною культурою та спортом. Здійснення фізичного 
виховання і фізкультурно – оздоровчої діяльності у навчально - 
виховній сфері потребує спеціально підготовлених педагогів, 
інструкторів з фізкультури, вчителів фізкультури, методистів з 
фізичного виховання тощо. За даними Л. Волкова, Т. Круцевич 
велике значення для професійного становлення майбутнього 
спортивного педагога має розробка нових методів процесу 
професійної підготовки, які включають оцінку рівня знань, 
сформованість рухових умінь і навичок, розвиток фізичних 
якостей, необхідних у майбутній професійній діяльності вчителя. 

Навчальний процес здобувачів спеціальності «Фізичне 
виховання» зорієнтований на формування освіченої, гармонійно 
розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, 
швидкої адаптації до змін в соціально-культурній сфері та 
організації праці в умовах ринкової економіки. Зрозуміло, що 
підготовка висококваліфікованих фахівців фізичної культури 
повинна здійснюватись з урахуванням набутого вітчизняного й 
зарубіжного досвіду, з використанням інноваційних технологій.  

Спортивна мода диктує необхідність поділу спортивного 
навантаження на заняттях з фізичного виховання за 
спеціалізаціями. Здобувачі спеціальності «Фізичне виховання» 
мають можливість займатися на заняттях такими видами спорту 
як спортивна гімнастика, легка атлетика, волейбол, баскетбол, 
футбол, кіокушин карате, важка атлетика, боротьба дзюдо. 
Викладачі навчального закладу намагаються знайти 
індивідуальний підхід до тих, хто навчається, щоб найбільш 
зацікавити молодь до занять фізичною культурою, спортом і, 
головне, до оволодіння своєю професією викладача фізичного 
виховання.  

Освітньо-виховна робота майбутніх фахівців пов’язана з 
організацією фізкультурно-оздоровчої роботи, що має на меті 
забезпечити оптимальний стан здоров’я дітей, успішний фізичний 
розвиток, подолання гіподинамії, формування рухових умінь та 
навичок, розвиток фізичних якостей та формування інтересу до 
різних видів рухової діяльності. Для цього система фізичного 
виховання володіє багатим арсеналом різноманітних 
фізкультурно-оздоровчих засобів. Чим різноманітніші засоби 
виховного впливу на дітей спортивні педагоги будуть 
використовувати в своїй роботі, тим динамічнішим буде перебіг 
процесу фізичного розвитку дітей. Для досягнення даної мети у 
процесі фізичного виховання у вищих закладах освіти можливо 
використовувати традиційні і нетрадиційні засоби і методи 
фізкультурної освіти та фізичного удосконалення, що наголошено 
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у Положенні про організацію фізичного виховання і масового 
спорту у вищих навчальних закладах від 11.01.2006 р.  

Немає сумніву, що оптимізація сучасної системи фізичного 
виховання за рахунок інтеграції ефективних сучасних технологій 
в її зміст, є ефективним засобом фізичного розвитку і 
оздоровлення як дітей, так і молоді. Серед нових напрямів, 
привабливих для здобувачів освіти – аеробіка, динамічна 
структура, яка стрімко розвивається, налічує більше 200 видів та 
володіє великими можливостями для організації здорового 
способу життя. Так, впродовж певного періоду збірна команда 
коледжу з аеробіки працювала у різних напрямках аеробного 
руху. Роуп-скіппінг, степ – аеробіка, черлідинг, спортивна 
аеробіка, танцювальна програма різних музичних напрямів як хіп 
– хоп, латина, фанк, джаз-модерн входили у програму підготовки 
до змагань збірної команди коледжу.  

Все більшої популярності набуває широке використання 
фітнес-технологій. Серед інноваційних форм позанавчальної 
роботи в коледжі види занять кардіонаправденності, які не 
потребують додаткового обладнання – Зумба (танцювальна 
фітнес – програма на основі латинських та світових ритмів), 
Черлідінг (вид спорту, який представляє собою гармонійне 
поєднання видовищних видів спорту: акробатики, гімнастики та 
елементів танцювального шоу.) Ще одна форма рухової 
активності – танцювальний флеш-моб (від англ. Flash – спалах, 
mob – натовп) – заздалегідь спланована масова акція, в якій 
велика група людей з’являється в громадському місці і виконують 
заздалегідь обумовлені дії, а під час підготовки спортивно – 
масових свят – театр фізичного виховання. Що стосується занять 
силового характеру, то однією з ефективних і в той же час 
доступних форм сьогодні є Кросфіт (програма силових вправ, 
кінцевою метою якої є поліпшення загальної фізичної форми, 
реакції, витривалості і готовності до будь-якої життєвої ситуації, 
що вимагає активних фізичних дій).  

Також істотно підвищує інтерес до занять використання 
нового інвентарю та обладнання. Так наприклад, в програмі 
навчально – тренувальних занять з гімнастики – вправи з 
гумовими петлями, TRX – петлями та фітболами, під час рухливих 
ігор - флорбол, фрізбі, петанк. 

За своїми властивостями фітбол – м’яч 
багатофункціональний і в комплексах вправ програмного 
матеріалу може використовуватися як предмет, тренажер, опора 
і т. д. Завдяки цьому на заняттях фітбол – аеробікою можна 
комплексно вирішувати кілька завдань. Наприклад, одночасно 
сприяти розвитку рухових здібностей, профілактиці порушень 
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постави, розвивати функцію рівноваги, а так само музикальність і 
танцювальність. Досліди і спостереження показали, що 
взаємозв’язок музики і фізичного виховання сприяє більш 
ефективному розвитку основних рухів і оздоровленню організму.  

Також, це єдиний вид аеробіки, де при виконанні фізичних 
вправ включаються спільно руховий, вестибулярний, слуховий, 
зоровий і тактильний аналізатори, що посилює позитивний ефект 
від занять на фітболах.  

Нове нетрадиційне обладнання дозволяє проводити 
профілактику і корекцію відхилень у здоров’ї дітей в ігровій формі. 
Цю програму можна впроваджувати у дошкільних закладах, 
школі, ЗВО. Якщо програма буде успішно реалізована у 
дошкільному закладі, то у школі та ЗВО процес фізичного 
виховання стане набагато ефективнішим і раціональнішим. 

Таким чином, використання інноваційних технологій під час 
навчальних занять дає змогу у поєднанні з освітньою 
спрямованістю досягти високої компактності, динамічності, 
емоційності занять, які стимулюють активність та інтерес тих, що 
займаються фізичними вправами [1; 9].  

Ефективне здійснення інноваційної діяльності можливе за 
умови високої креативності як педагога так і студента, що 
передбачає розвиток творчих здібностей, спрямованість на 
нестандартне рішення. Отже, інноваційна діяльність є основою 
вдосконалення навчального процесу, суть якої полягає у 
впровадженні нових сучасних засобів і методів у традиційну 
систему освіти.  
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MODERN TECHNOLOGIES IN DEVELOPING  
COMMUNICATIVE SKILLS 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Today, learning foreign languages, is becoming a necessary 

component of the intellectual and practical activities of most people, 
as well as the training the professionals in various fields. The main 
purpose of training is the formation of communicative competence 
which includes not only the ability to communicate in English orally or 
in the written forms but also the ability to conduct a dialogue between 
cultures (knowledge of their own culture and the culture of the 
language that is studied). There are also strategic, educational, 
upbringing and development goals.  

Success in learning of the English language largely depends on 
the teacher’s method of work, his ability to use various modern 
technologies in the context of solving educational problems.  

The rapidly growing flow of scientific information, which volume 
is constantly increasing, motivates to look for new, more effective 
methods, teaching aids that would give more information for the same 
unit of study time, as well as to present it more vividly, accessible and 
emotionally so that it is easier perceived and better remembered by 
students.  

The advantages of teaching English on the basis of fiction film, 
selection of videos and methods of working with them are revealed in 
the pedagogical works of foreign authors (F. Stiller, M. Allan, D. 
Stewart, Yuming Wang, A. Baratta, S. Jones) and native scientists (L. 
Samarova, I. Kuzmina and others). Many native and foreign scientists 
have developed textbooks for teaching English on the basis of native 
films (O. Oksentyuk, E. Schneider).  

The most important goal of learning English is to achieve 
communicative competence for further communication with native 
speakers of this language. In this regard, it is also important to give 
students a clear idea of life, culture, language realities of English-
speaking countries. To form communicative competence outside the 
language environment is a rather difficult task. For this  

purpose, the use of authentic materials, in particular fiction 
films, has great importance.  

Authentic is understood to be material created by native 
speakers for their fellow citizens without any processing and 
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adaptation used in the educational process, which focuses on a 
communicative approach for learning a foreign language outside the 
language environment.  

Video materials (videos) – any television production (news, talk 
shows, interviews), as well as feature, documentary, animated films 
that are recorded on film or digital media and used as didactic material.  

Multimedia learning tools include the means to create, store, 
process and reproduce digital information of various types. The main 
feature of multimedia is the significant volume and variety, the 
complex nature of their presentation, as well as the possibility of direct 
access to them.  

The use of these tools in the classroom ensures the efficiency 
of obtaining the necessary information, which significantly separates 
them from other sources of information: reference books, books, audio 
recordings.Videos and movies create learning conditions as close as 
possible to the language environment, and reproduce the language 
situation by sound and visual means. These features of films allow to 
use them for the purpose of intensification of educational process and 
giving it the maximum communicative orientation. Unlike sounds or 
printed texts, which can have a high informative, educational, 
educational and developmental value, videos also contain visual 
information about the scene, appearance in nonverbal communication 
(body language, facial expressions, gestures, intonation) of 
interlocutors in a particular situation, which depends on the age, 
gender, individual characteristics of the speakers. Visual clarity helps 
to better understand and remember both factual information and 
purely linguistic features of language in a particular context.  

The film also demonstrates a huge number of objects and 
phenomena of the outside world and thus unobtrusively introduces 
students to the accompanying information. Visual transmission of 
reality in the film puts it in the first place among other means of 
communication in similarity with reality.  

Another advantage of feature films over literary works is their 
strong emotional impact on people, which allows films to convey 
information more vividly and voluminously, as well as to serve as a 
means. increase student motivation. The film stimulates students to 
communicate in a foreign language, educational and creative 
activities. When working with the film, you can conduct various 
activities in the classroom, such as tasks performed in pairs or in 
groups, discussions, dramatizations that help students feel more free 
when talking and performing.  

Feature films provide great opportunities for analysis based on 
the comparison of cultural realities and characteristics of human 
behavior in different situations of intercultural communication. 
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According to the scientists, authentic films used in the 
educational process have a significant potential for the implementation 
of the basic principles of learning:  

− principle of communicative and intercultural orientation; 

− principles of clarity and accessibility; -principle of taking into 
account the age characteristics of students;  

− principle of stimulating and developing students’ thinking;  

− principle of conscious activity of students;  

− principles of combination of different methods and forms of 
training depending on the tasks and content of training and 
compliance of methods and techniques of the purpose of training;  

− principle of connection of theory with practice. 
The use of audiovisual teaching aids, in particular feature films, 

as a source of knowledge are certain mental processes. The teacher 
introduces into the class such stimuli that strongly affect the senses of 
students, thoroughly rebuilding their mental functions. Visual and 
auditory analyzers take part in the process of perception, which 
contributes to obtaining more complete and accurate ideas about the 
studied issues.  

The use of video materials in teaching a foreign language is 
based on the main methodological principle – the principle of clarity. 
Perception and processing of information when watching movies are 
carried out in the form of auditory-visual synthesis. Videos and movies 
create learning conditions as close as possible to the language 
environment, and reproduce the language situation by sound and 
visual means. These features of films allow to use them for the 
purpose of intensification of educational process and giving it the 
maximum communicative orientation.  
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СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ТА ЕМОЦІЙНЕ НАВЧАННЯ (СЕЕН) В 
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ДІАГНОСТИКА ЕМОЦІЙНОЇ 

ГРАМОТНОСТІ ШКОЛЯРІВ 
Рисюкова А. 

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

У зв’язку з російською воєнною агресією в Україні 
постраждало багато дітей, яким було нанесено багато фізичних і 
психологічних травм. Військові події так чи інакше вплинули на 
кожну українську дитину, більшості з них потрібна допомога. 
Звичайно, цією роботою займаються психологи: впроваджують 
психологічні тестування, досліджують результати, проєктують 
роботу з учнями та проводять різні консультативні заходи. Проте, 
вчителі також мають помічати зміни в поведінці дитини й вміти 
надати певну допомогу та підтримку в момент, коли вона негайно 
потрібна. В закладах вищої педагогічної освіти надають базові 
знання щодо особливостей психології дітей, проте глибоко 
питання миттєвої допомоги в стресових ситуаціях не 
розглядаються і тому ресурсів вчителя може бути недостатньо, 
адже кожна дитина індивідуальна й деякі техніки можуть бути 
неефективними, недіючими. Через те, в арсеналі вчителя мають 
бути різні прості та економні в часі вправи, які зможуть допомогти 
дитині, яка відчуває стрес, паніку та страх як під час військової 
небезпеки, так і в звичайних, мирних умовах, коли через деякі 
причини чи стресові ситуації вона (дитина) замикається. Важливо 
також вміти мотивувати учнів на розвиток критичного мислення, 
формувати емоційний інтелект, розвивати емпатію та інші м’які 
навички (soft skills). 

Актуальність проблеми емоційного розвитку дітей, 
підсилений інтерес до питань формування лідерських якостей, 
емпатії до себе та інших, емоційного інтелекту, критичного 
мислення наразі активно обговорюються в зарубіжній та 
вітчизняній науковій літературі, привертають увагу педагогів та 
психологів-практиків. В останні роки набула популярності 
інноваційна міжнародна програма соціального, емоційного та 
етичного навчання, СЕЕН (Learning Social Emotional and Ethical 
(SEE) Learning), що, як зазначає Б. О. де Сільва та ін. її 
розробники, є інструментом формування й розвитку «soft skills» 
(м’яких навичок), які забезпечують успішне навчання й 
професійну реалізацію особистості в житті. В Україні програму 
СЕЕН реалізує громадська організація «EdCamp Ukraine», 
наукове осмислення забезпечують її керівники О. Елькін та 
О. Масалітіна [4], вони намагаються адаптувати досвід 
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зарубіжних фахівців у вітчизняних умовах дошкільної та 
початкової освіти. 

В рамках нашого дослідження ми намагаємось впровадити 
елементи програми СЕЕН, зокрема емоційну грамотність, у 
дисципліни початкової школи, але спочатку слід вивчити наявний 
стан сформованості цього педагогічного явища в здобувачів 
початкової освіти, що і становить мету даної роботи.  

Соціально-етичне та емоційне навчання (СЕЕН) – це 
програма в дошкільних і шкільних освітніх закладах у всьому світі, 
яку можна реалізовувати на всіх рівнях освіти, включаючи вищу 
освіту та післядипломне навчання.  

Програма СЕЕН розроблена спеціалістами Emory University 
(Атланта, США). Її науково-теоретичне й методологічне підґрунтя 
складають нейробіологія, психологія та соціальна й вікова 
педагогіка. СЕЕН ґрунтується на інноваційних рішеннях 
розробників соціально-емоційного навчання (СЕН), а саме 
Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), 
до яких додано нові компоненти, запропоновані авторами СЕЕН. 
Хочемо зазначити, що програма є травмаорієнтовною, тобто 
покликана розвивати стійкість дітей до стресових ситуацій, а 
також надає певні ресурси: вправи та техніки, які спрямовані на 
налагодження внутрішнього стану. Крім того, програма покликана 
розвивати уважність, лідерські якості, емпатію до себе та інших, 
емоційний інтелект, критичне мислення. Вона надає розуміння 
системного мислення, тобто взаємозалежностей людей між 
собою, а також включення до систем спільнот: локальної та 
світової. 

Пілотування програми СЕЕН в Україні здійснює громадська 
організація «EdCamp Ukraine» на базі 26 шкіл в рамках 
загальнонаціонального шкільного експерименту за участю 
Інституту модернізації змісту освіти, Інституту проблем виховання 
Національної академії педагогічних наук України (наказ МОН від 
18.11.2019 р. № 1431) та за підтримки Civil Peace Service GIZ 
Ukraine (Громадської служби миру – GIZ Україна). 

Для впровадження в початкову школу нами було обрано 
лише одну м’яку навичку – емоційну грамотність, розвиненість 
якої на сьогодні в умовах російської військової агресії набуває 
особливої актуальності.  

Спочатку нами було вивчено зміст і структуру емоційної 
грамотності. На основі аналізу наукових джерел (О. Елькіна, 
О. Масаліліної [2–4] ), докладного ознайомлення з програмою 
Emory University, кожним компонентом програми СЕЕН було 
виокремлено три виміри емоційної грамотності : 

− усвідомленість; 



172 

− співпереживання; 

− залученість.  
Кожен із названих вимірів реалізується на 3-х рівнях: 

особистісному, соціальному і системному. Унаочнимо структуру 
емоційної грамотності (табл. 1). 

Таблиця 1 
Структура емоційної грамотності 

Виміри 
 
 
Рівні 

Усвідомленість Співпереживан
ня 

Залученість 

Особистіс
ний 

Увага і 
самоусвідомленість 

− дослухатися до 
свого тіла та 
відчуттів; 

− дослухатися до 
емоцій; 

− схематизувати 
зв’язки. 

Співпереживання 
собі 

− розуміти емоції 
в контексті;  

− приймати себе. 

Саморегуляція 

− зрівноважувати 
своє тіло; 

− контролювати 
свій розум та 
імпульси; 

− управляти 
емоціями. 

Соціальни
й 

Міжособистісна 
усвідомленість 

− зважати на 
соціальну 
реальність; 

− зважати на 
реальність, у якій 
перебуваємо разом з 
іншими; 

− цінувати 
культурне розмаїття 
й відмінності між 
людьми. 

Співпереживання 
іншим 

− цінувати 
культурне 
розмаїття й 
відмінності між 
людьми;  

− цінувати й 
виховувати в собі 
доброту й 
співпереживання
;  

− цінувати й 
виховувати в собі 
інші етичні 
установки. 

Навички побудови 
взаємин 

− слухати 
емпатично; 

− спілкуватися 
вміло; 

− допомагати 
іншим; 

− трансформувати 
конфлікти. 

Системни
й 

Поціновування 
взаємозалежності 

− розуміти 
взаємозалежні 
системи;  

− розуміти 
співіснування людей 
у контексті систем 

Визнання 
спільності з 
людством 

− цінувати 
фундаментальну 
рівність усіх 
людей; 

− цінувати вплив 
систем на 
добробут. 

Залученість до 
локальної й 

світової спільнот 

− вивчити свої 
можливості 
запроваджувати 
позитивні зміни в 
локальній і світовій 
спільнотах;  

− залучатися до 
локальних і 
глобальних рішень. 

 
Після ретельного аналізу повної програми СЕЕН для 

початкової школи та запропонованих уроків за скороченою 
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програмою О. Елькіна [2], нами було скорочено структуру 
емоційної грамотності, яка все одно дозволяє вивчити 
досліджуване явище цілісно (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Спрощена структура емоційної грамотності молодших 
школярів 

           Виміри 
 
Рівні  

Усвідомленість Співпереживання Залученість 

Особистісний 
Увага і 

самоусвідомленіс
ть 

Співпереживання 
собі 

Саморегуляція 

Соціальний 
Міжособистісна 
усвідомленість 

Співпереживання 
іншим 

– 

Системний 
Поціновування 

взаємозалежності 
– – 

 
Після цього було складено опитувальник для 

діагностування рівнів сформованості емоційної грамотності дітей 
3 класу, в якому заплановано проведення педагогічного 
експерименту. За кожним компонентом емоційної грамотності 
дітям було запропоновано по два питання, які передбачали вибір 
однієї відповіді із трьох запропонованих. 

Компонент «Міжособистісна усвідомленість». 
Питання 1. Люди ставляться до мене добре. 
Часто – Іноді – Рідко 
Питання 2. Я відрізняю добрі вчинки від недобрих. 
Часто – Іноді – Рідко. 
Компонент «Співпереживання іншим». 
Питання 1. Я розпізнаю щиру доброту від не щирої.  
Часто – Іноді – Рідко 
Питання 2. Я турбуюсь про іншу людину. 
Часто – Іноді – Рідко 
Компонент «Увага і самоусвідомленість». 
Питання 1. Я розумію свої відчуття та емоції.  
Часто – Іноді – Рідко 
Питання 2. Я замислююсь над своїми особистими 

потребами 
Часто – Іноді – Рідко 
Компонент «Саморегуляція». 
Питання 1. Я можу заспокоїтись та розслабитись.  
Часто – Іноді – Рідко 
Питання 2. Я розпізнаю та контролюю свої емоції. 
Часто – Іноді – Рідко 
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Компонент «Поціновування взаємозалежності». 
Питання 1. Мене підтримують та допомагають мені 
Часто – Іноді – Рідко 
Питання 2. Я помічаю, що люди мають різні емоції 
Часто – Іноді – Рідко 
Компонент «Співпереживання собі». 
Питання 1. Я відпускаю негативні почуття та емоції.  
Часто – Іноді – Рідко 
Питання 2. Я проявляю доброту та турботу до себе. 
Часто – Іноді – Рідко 
Оцінювання відповідей дітей велось за балами: часто – 3 

бали; іноді – 2 бали; рідко – 1 бал. Після чого ми диференціювали 
рівні сформованості емоційної грамотності здобувачів початкової 
освіти: достатній рівень – 33 – 42 бали; середній рівень – 24 – 32; 
початковий рівень – 12 – 23. Слід відзначити, що для виділення 
високого рівня досліджуваного явища можливостей 
опитувальника не вистачає, саме тому його не виділяли. 

Наведемо деякі унаочнені відповіді дітей (рис. 1). 
 

   
Рисунок 1. Вимірювання саморегуляції та уваги і 

самоусвідомленості 
 
Дослідивши результати, ми визначили, що переважний 

рівень емоційної грамотності здобувачів початкової освіти  
достатній. Констатувальне дослідження довело, що діти мають 
недостатньо знань та навичок із саморегуляції, не знають як 
повернути себе із зон пригнічення та збудження в зону комфорту, 
перебуваючи в якій дитина спокійна, розсудлива, мотивована. 
Також у деяких учнів є труднощі щодо уважності до себе: своїх 
емоцій, думок, почуттів та потреб. Можливо це зумовлено через 
опіку батьків, адже найбільше про дитину думають саме батьки і 
задовольняють їх потреби до того, як дитина усвідомить їх 
наявність. 

У перспективі дослідження – впровадження матеріалів 
програми СЕЕН з формування емоційної грамотності до основних 
дисциплін початкової школи.  
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ЦИФРОВА ОСВІТА В СУЧАСНОМУ ЦИФРОВОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 
Рудковська Т. С. 

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

Цифровізація наразі є ключовою тенденцією всіх сфер 
життєдіяльності людини – освіти, медицини, культури, наукових 
досліджень, побуту тощо. В глобальному контексті цифровізація 
суспільства передбачає розвиток штучного інтелекту, доповненої 
реальності, мобільних технологій, хмарних технологій, 
криптовалют, телемедицини, систем захисту баз даних та 
протидії кіберзлочинності, розроблення та використання чат-
ботів, електронних баз даних тощо. Широковживаними стали такі 
поняття, як-от: цифрове громадянство, цифрові споживачі, 
електронна демократія, цифрова держава, цифрова безпека, 
цифрова освіта. 

Умови існування цифрового суспільства вимагають 
підвищення рівня освіченості громадян в галузі користування 
інформаційно-комунікаційними технологіями та внесення 
багатьох змін, що торкаються всіх сфер життєдіяльності людей. 
Саме тому, починаючи від 2016 року щорічно Всесвітній 
економічний форум проводить моніторинг серед європейських 
країн щодо їхньої цифрової трансформації та цифрової 
конкурентоспроможності. Найвищий рейтинг серед країн-членів 
Європейського Союзу в сфері користування громадянами онлайн-
послугами та за рівнем сформованості їхніх цифрових навичок 
мають Фінляндія, Естонія і Данія (за звітом DESI, The Digital 
Economy and Society Index) [1].  

На сьогодні Україна також має певні досягнення в процесі 
розбудови цифрового суспільства, успіхи в цьому напрямі 

https://nus.org.ua/articles/shho-take-programa-sotsialno-emotsijnogo-ta-etychnogo-navchannya-i-yak-vona-pratsyuye/
https://nus.org.ua/articles/shho-take-programa-sotsialno-emotsijnogo-ta-etychnogo-navchannya-i-yak-vona-pratsyuye/
http://compassion.emory.edu/SEE-learning.pdf
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забезпечуються передусім діяльністю Міністерства цифрової 
трансформації, створеного в 2019 році з метою реалізації 
державної політики в сфері цифровізації, створення електронних 
відкритих інформаційних ресурсів на національному рівні, 
розвиток системи надання адміністративних та публічних 
електронних послуг громадянам України, розвиток цифрової 
грамотності населення [5]. Важливим у діяльності Міністерства є 
й розвиток ефективної цифрової освіти. 

Дослідники, які вивчають різні аспекти цифрової 
трансформації суспільства, одностайні в своєму визначенні ролі 
цифрової освіти, адже цифрове громадянство, споживання 
електронних послуг, безпечне поводження в цифровому 
середовищі вимагає підвищення рівня цифрової грамотності та 
цифрової компетентності громадян, оскільки вони є не лише 
засобом покращення суспільного життя а й безпосередньо 
впливають на економічний та соціальний розвиток країни. 
Поняття «цифрова освіта» на сьогодні міцно увійшло в науковий 
обіг. Зазвичай воно розуміється як освіта, що функціонує за 
рахунок цифрових технологій, тобто електронних транзакцій, які 
реалізуються шляхом використання Інтернету.  

Завдання, які висуваються державою перед цифровою 
освітою, орієнтовані на Digital Education Action Plan (2020), 
затверджений Європейською комісією як план дій щодо цифрової 
освіти в контексті цифрової трансформації суспільства. Цей 
документ має два стратегічних пріоритети:  

1) розвиток цифрової екосистеми, що вимагає розбудову 
інфраструктури цифрової освіти, формування цифрової 
компетентності педагогічних працівників, розробку цифрового 
навчального контенту, електронних ресурсів та безпечних 
платформ для організації навчання із дотриманням етичних 
правил;  

2) удосконалення цифрових компетентностей для 
цифрової трансформації суспільства [2].  

У відповідності до вказаних завдань Міністерством 
цифрової трансформації України висунуто завдання залучення 6 
млн. громадян України до участі в програмі розвитку цифрових 
навичок [3]. Від січня 2020 р. Міністерством запроваджено курси 
для розвитку цифрової грамотності українців, що мають формат 
освітніх серіалів. Усього на національній онлайн-платформі «Дія. 
Цифрова освіта» доступними є 27 серіалів, розрахованих на різну 
цільову аудиторію («Цифрова грамотність для державних 
службовців», «Базові цифрові навички», «Цифрові навички для 
вчителів», «Безпека дітей в інтернеті», «Нові цифрові професії», 
«Обережно! Кібершахраї», «Цифрова журналістика» та ін.) та 
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дають змогу користувачам удосконалювати базові цифрові 
навички, навички цифрової безпеки, навички користування 
онлайн-сервісами тощо [5].  

Міністерством цифрової політики України для вивчення 
сформованості цифрової грамотності населення на підставі 
документу Европейської Комісії DigComp 2.1: The Digital 
Competence Framework for Citizens (Рамка цифрової 
компетентності для громадян) створено «Рамку цифрової 
компетентності для громадян України» [6]. Крім того, розроблено 
«Концепцію розвитку цифрових компетентностей в суспільстві 
України», що має стати стратегічним документом розвитку 
цифрових компетентностей громадян та працівників різних 
професійних сфер, а також подальшої перспективи створення 
єдиного цифрового ринку з країнами ЄС [4].  

Отже, процеси розвитку цифрової освіти є магістральним 
напрямом в оновленні всієї системи освіти України, що вимагає 
підготовки кваліфікованих педагогічних працівників, підготовки 
молодого покоління до здійснення професійної діяльності в 
умовах цифрової економіки та цифрового суспільства. У 
європейській стратегії «Горизонт 2030» наголошено, що освіта 
відіграє вирішальну роль для сучасного європейського 
суспільства в подоланні економічної кризи та розширенні 
можливостей економічного зростання. Цифрова трансформація 
системи освіти в цілому й особливо системи професійної освіти 
виступає ініціативою Ради Європи, а підвищення рівня цифрової 
компетентності та онлайн-навчання є пріоритетними сферами 
діяльності. 
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ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ 

Рудюк Т. В. 
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

м. Ніжин, Чернігівська область, Україна 
Сучасні реалії вимагають активної реалізації практико 

орієнтованого підходу в контексті опанування мовознавчих 
дисциплін, залучення міждисциплінарних можливостей для 
підвищення актуальності інформаційного простору підростаючого 
покоління. Яскравим прикладом можуть слугувати симбіотичні 
можливості дотичних галузей, а саме тих, котрі тісно межують із 
семантикою дефінітивного наповнення тієї чи іншої лексеми, як-
от: правознавчими аспектами, що є необхідними для будь-якої 
особистості упродовж усього життя. Крім того, вказані реалії є 
надзвичайно важливою складовою просвітницької діяльності 
серед підростаючого покоління; вагомою ланкою розвитку та 
підтримки інтегративних взаємозв’язків, які створюватимуть 
майбутні можливості та забезпечуватимуть інноваційні траєкторії 
життєдіяльності під час навчання в закладах загальної середньої 
освіти; професійної підготовки вчителів-словесників у контексті 
опанування родинних номінацій; збагачуватимуть необхідним 
дефінітивним наповненням словниковий запас мовців. 

Пропонуємо розглянути ключові розділи навчальної 
дисципліни (сімейне право України) навчально-методичного 
видання І. В. Геєць та проаналізувати можливості мовознавчого 
наповнення інноваційних теоретико-методологічних можливостей 
підготовки майбутніх учителів-словесників під призмою 
опанування досліджуваних лексем та правознавчих аспектів, а 
саме: деталізованих прикладів творчих завдань, лінгвістичних 
перспектив як основоположних резервів для формування 
необхідних критеріїв грамотності й ключових компетентностей 
особистості: 1. Загальні положення сімейного права 
(конспектування та ведення словника; аналіз ключових дефініцій; 
складання проєктів, схем родинних зв’язків; переліку усіх 
можливих видів свояцтва). 2. Шлюбні відносини (заручини): 
робота над поняттями шлюб та заручини; особливостями й 
основними умовами укладання шлюбу [1; с. 41–43]. Актуальним 
для сучасної молоді констатуємо аналіз поняття шлюбного 

https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf


179 

договору як комплексної сімейно-правової угоди, котра може 
визначати правовий режим майна подружжя, порядок надання 
взаємного утримання й інші умови майнового характеру [1; с. 86] 
3. Правовідносини батьків, дітей, інших членів сім’ї та родичів. У 
даному питанні доречно звернути увагу на види договорів між 
батьками про утримання дитини; сімейний кодекс, аліменти; 
правовідносини між іншими членами сім’ї та родичами; 
взаємозв’язок із родинними номінаціями, як-от: дідусь, бабуся, 
брат, сестра, вітчим, мачуха, падчерка, пасинок,  
тощо [1; с. 233–244]. 4. Влаштування дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування [2; с. 5–10].  

Досліджуємо номінації та правові аспекти, які стосуються 
дітей-сиріт, особливості статусу. Досить важливим, особливо у 
руслі сучасних реалій, уважаємо опрацювання таких лексичних 
номінацій як усиновлення, а саме: прийняття усиновлювачем в 
свою сім’ю особи на правах доньки чи сина, здійснене на підставі 
рішення суду, крім випадків усиновлення дитини-громадянина 
України, що проживає за її межами [1; с. 282]. Розгляд дефініції 
усиновлювача та правових наслідків [1; с. 314–320]; номінації 
опікуна, піклувальника; обговорення прав та обов’язків [1; с. 329]; 
дослідження питання та словосполучення патронату над дітьми 
як інноваційної форми влаштування дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, що передбачає виховання 
дитини до досягнення нею повноліття в сім’ї патронатного 
вихователя за плату на підставі договору між органами опіки та 
піклування; патронатним вихователем [1; с. 340]. 

Отже, запропонований міждисциплінарний правознавчо-
лінгвістичний аспект опанування досліджуваних номінацій є 
важливим щаблем у руслі професійної підготовки вчителів-
філологів; необхідним діалогічним аспектом взаємодії у контексті 
опанування родинних лексичних номінацій; запорукою 
надважливої внутрішньої гармонізації сучасної особистості; її 
сімейних правовідносин; можливостей для розбудови й зміцнення 
української державності. Так, Л. І. Мацько справедливо наголошує 
на тому, що українська мова і українська культура ідентифікують 
нас з українським народом і, зберігаючи його історичну пам’ять, 
збагачують та розвивають індивідуальну пам’ять мовців, досвід, 
розвивають українську мовну особистість, служать запорукою 
наступного розвитку нації [3; с. 349]. Проте, можуть бути мовці (і 
немало є), що, не знаючи української мови, хочуть у культурі 
ідентифікувати себе українцями, але це не є повноцінною 
культурною ідентифікацією і причина такого стану не у мові і 
культурі, а в іншій третій силі – політиці, ідеології, владі, яка 
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деформує природний порядок постання мовно-культурної 
ідентичності українських мовних особистостей [3; с. 351]. 

Переконані, запропонована площина навчання лексикології 
української мови (на матеріалі родинної лексики) є досить 
актуальною теоретико-методологогічною базою для необхідної 
практико-орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів-
фіологів; важливим етапом реформування змістового наповнення 
навчальних дисциплін; сучасної інформатизації нового покоління 
та нових шляхів розвитку української освіти  і культури в контексті 
євроінтеграції та лексичних можливостей слова. Крім того, такі 
поступальні міждисциплінарні кроки є гідною альтернативою 
серед численних викликів сучасності; передумовою виховання 
молоді як більш успішного покоління, здатного до альтернативних 
шляхів вирішення конфліктних ситуацій; актуальної правознавчої 
просвіти під час опанування номінацій членів родини.  
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м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 

У новому Державному стандарті базової середньої освіти 
наголошується, що: «…компетентності у галузі природничих 
наук…передбачають формування наукового світогляду; здатність 
і готовність застосовувати відповідний комплекс наукових знань і 
методологій для пояснення світу природи; набуття досвіду 
дослідження природи та формулювання доказових висновків на 
основі отриманої інформації; розуміння змін, зумовлених 
людською діяльністю; відповідальність за наслідки такої 
діяльності» [1, с. 2]. 

Процеси реформування, що відбуваються у сучасній 
педагогічній галузі, пов’язані із інтеграцією освітніх галузей. 
Одним із напрямків реформ загальної середньої освіти в Україні є 
введення інтегрованого навчання, зокрема через запровадження 
курсу «Пізнаємо природу» для 5–6 класів, де спостерігається 
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географічна складова. Дослідження природознавства як 
інтегрованого курсу розкрито в працях Л. Булави, В. Ільченко, 
К. Гуза, Т. Пушкарьової. 

Формування змісту географічної освіти в закладах 
загальної середньої освіти залишається актуальним питанням, 
що пов’язано з новими концептуальними засадами розвитку 
освіти України в сучасних умовах [3, с. 24]. 

Структура та зміст географії дозволяє зробити її частиною 
інтегрованого курсу, тому що вона поєднує фізичну, суспільну та 
картографічну складові, що дозволяє сформувати у здобувачів 
освіти цілісну географічну картину світу. Засєкіна Т. акцентує 
увагу: «Інтеграція предметів всередині предметного циклу 
формує в учнів комплексне сприйняття природи як цілісної 
системи зі своїми причинно-наслідковими  
взаємозв’язками» [2, с. 156]. 

У вступній частині до інтегрованого курсу «Пізнаємо 
природу» для 5-6 класів наголошується: «Новий ступінь вивчення 
природи забезпечує початок систематизації знань про об’єкти і 
явища природи, формування первинних уявлень про 
взаємозв’язок між світом неживої і живої природи, між 
організмами й середовищем, поглиблює розуміння впливу 
діяльності людини на зміни, що відбуваються в навколишньому 
середовищі [4, с. 1]. 

Назаренко Т. відмічає: «Одним із пріоритетних напрямів 
розвитку освіти в Україні є підвищення якості освіти школярів, 
оновлення форм, методів організації навчально-виховного 
процесу, використання інноваційних та інформаційних технологій 
з урахуванням інтеграційних процесів європейського освітнього 
простору» [5, с. 250].З метою формування у здобувачів освіти 
цілісності природи та світу, в освітній процес з 5-го класу було 
введено адаптаційний інтегрований курс «Пізнаємо природу», 
який є послідовним та логічним продовженням курсу «Я пізнаю 
світ» (початкова школа). В свою чергу, інтегрований курс є 
пропедевтичною базою для курсів географії, хімії, біології, фізики, 
екології та астрономії в основній школі. Мета курсу збігається з 
окресленою в Державному стандарті базової середньої освіти 
метою природничої освітньої галузі. 

Інтегрований курс «Пізнаємо природу» передбачає 
міжпредметні зв’язки з мовно-літературною, математичною, 
технологічною, соціальною і здоров’язбережувальною, 
громадянською та історичною, мистецькою галузями. Для 
реалізації програми необхідна сучасна матеріальна й 
інформаційна база, що забезпечує організацію всіх видів 
діяльності учнів. 
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Структура програми в 5 класі представлена п’ятьма 
розділами: «Пізнаємо світ науки», «Пізнаємо будову речовини», 
«Пізнаємо природу Землі», «Пізнаємо світ організмів», «Пізнаємо 
себе і світ». 

Структура програми в 6 класі складається з п’яти розділів: 
«Пізнаємо світ науки», «Пізнаємо явища природи», «Пізнаємо 
Сонячну систему», «Пізнаємо взаємозв’язки у природі», 
«Пізнаємо себе і світ». 

Вивчення курсу сприяє розвитку в здобувачів освіти 
інтелектуальних, практичних вмінь: аналізувати, порівнювати, 
зіставляти, узагальнювати, робити висновки про об’єкти та явища 
природи, проводити фенологічні спостереження, а також 
біологічні дослідження. Значну роль у курсі «Пізнаємо природу» 
відводять власному досвіду учнів, формуванню особистісного 
ставлення до об’єктів природи своєї місцевості, усвідомлення 
себе частиною природи, які надають змогу створити власний 
образ природи. 

Географічна складова міститься в розділі 3 «Пізнаємо нашу 
планету», який включає теми «Наша планета – Земля», «Земля 
на глобусі і фізичній карті. План місцевості», «Суходіл на Землі», 
«Вода на Землі», «Повітряна оболонка Землі». Наступний розділ 
присвячено вивченню різноманіття живих організмів на Землі. 
Тобто, курс включає пропедевтичні аспекти географії шостого 
класу, в узагальненому вигляді: літосферу, гідросферу, 
атмосферу, біосферу.  

Останні теми в навчальному році «Ми та наше середовище 
життя», «Природні скарби України» надають змогу звернути 
особливу увагу на екологічність освіти та національно-
патріотичне виховання здобувачів освіти. 

Картографічний складник навчання включає географічні, 
інтерактивні та контурні карти. 

Виконання практичних робіт та проєктних завдань дозволяє 
формувати географа-дослідника з активною природозахисною 
позицією. Кожний розділ супроводжується практикумом, що 
реалізується через організацію спостережень, демонстрацій, 
досліджень та практичних робіт. Важливим аспектом курсу є 
формування ключової природничої компетентності. До програми 
включено знання з методології природничих наук, які сприяють 
формуванню наукового світогляду, цілісної природничо-наукової 
картини світу (спостереження, гіпотеза, моделювання, 
експеримент, науковий метод пізнання). 

Наприклад, тема «Наша планета – Земля» включає 
вивчення: гіпотез виникнення Землі; будови та складу Землі; 
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гірських порід та мінералів; корисних копалин; руйнування 
гірських порід; речовин підземного царства (металів і неметалів).  

Вікові особливості здобувачів освіти 11–12 років 
дозволяють оволодіти запропонованими знаннями в повному 
обсязі. 

У 6-му класі географічна складова починається вже з 
першого розділу. Тема 1 «Перший крок у науку» дозволяє 
розглянути більш глибоко: об’єкт і предмет природничих наук; 
взаємозв’язок природничих наук; природничі науки, STEM і 
професії майбутнього; причинно-наслідкові зв’язки у природі». 
Розділ другий присвячений вивченню фізичних, хімічних, 
асторономічних та біологічних явищ. Розділ третій, в якому 
вивчається Сонячна система, пропонує інформаційний проєкт 
«Імена України в космосі», виконання якого сприятиме 
формуванню громадянина-патріота. В очікуваних результатах 
навчання зазначається, що учень/учениця здійснює самостійно 
або з допомогою вчителя чи інших осіб пошук інформації 
природничого змісту в доступних джерелах; представляє 
самостійно або з допомогою вчителя чи інших осіб текстову 
інформацію/аудіоінформацію у формі графічної, табличної 
інформації або інфографіки. Розділ 4 «Пізнаємо взаємозв’язки у 
природі є пропедевтичним підґрунтям для формування знань про 
природні зони, природно-територіальні комплекси. Розділ 5. 
«Пізнаємо себе і світ», тема 3 «Як змінити світ на краще» 
дозволяє з’ясувати вплив діяльності людини на взаємозв’язки в 
природі; вивчити що таке парниковий ефект; акцентувати увагу 
здобувачів освіти на участі України в міжнародному 
співробітництві з охорони навколишнього середовища. Учням 
демонструється модель безпечної поведінки згідно з інструкціями 
і правилами в соціальному і природному середовищі. Здобувачі 
освіти можуть проаналізувати взаємозв’язок між потребами 
людини та обмеженістю ресурсів. А також визначити потребу в 
ощадливому використанні ресурсів і повторній переробці 
вторинної сировини. В результаті довести, що здоров’я, безпека і 
добробут є підґрунтям успішного майбутнього. 

Сучасна географія розвивається на перетині природничих і 
суспільних наук, що посилює її взаємодію з багатьма іншими 
науками. Тому інтеграція під час навчанні потребує посилення 
діяльнісно спрямованого освітнього процесу через появу 
інтегрованих курсів природничого характеру. Саме тому, 
географічна складова у змісті інтегрованого курсу «Пізнаємо 
природу» сприяє формуванню природничої компетентності 
здобувачів освіти нової української школи. 
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РОЗВИТОК МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Свириденкова Є. Г. 
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 

У практиці музичної освіти зберігається низка труднощів і 
невирішених проблем, що істотно знижують важливість навчання 
художньо-виконавчому мистецтву в культурному житті 
суспільства та діяльності мистецьких навчальних закладів різних 
рівнів. Ці труднощі значною мірою походять від недостатньої 
вивченості деяких, дуже важливих питань природи та шляхів 
розвитку основних сторін культури художньої діяльності. 

Одна з найістотніших проблем – шляхи, засоби та методи 
розуміння ритмічного початку, різноманітних ритмічних факторів у 
сприйнятті та виконанні музики. Ширше кажучи, функціональна 
вагомість ритму – основного «енергоносія» музичної діяльності, 
який пожвавлює як інтонаційну творчість особистості, що втілює 
музично-художній задум композитора, так і інтонаційну творчість 
музиканта-слухача.  

Добре відомі труднощі, які, зазвичай, супроводжують 
початкові стадії пізнання закономірностей ритмічної сторони 
нотного запису в початкових класах. Оскільки дітям властива 
конкретність сприйняття і мислення, розшифровка абстрактного 
запису ритму, дана в умовних позначеннях розміру та тривалості 
звуків, представляє для них значні труднощі, які долаються лише 
шляхом довгих зусиль. Така ситуація негативно впливає на всі 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/pryrodnycha-osvitnia-haluz/
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наступні відносини учнів початкової школи з ритмічною основою 
музичних творів.  

Сучасні наукові дослідження в галузі генези та сутності 
різних сторін музичного ритму, зокрема, виділення ритмо-
інтонації як основної, семантично значущої, структурної одиниці 
музичного процесу, особливо суттєвої для адекватної орієнтації в 
семантиці музичних жанрів, вказують на необхідність 
цілеспрямованої роботи над осягненням єдності двох 
взаємопов'язаних функцій метроритміки музичного твору – 
організуючої (структурованої) та змістовної. 

Реалізація цілісного підходу до початкового етапу навчання 
учнів початкової школи на основі розвитку інтонаційної культури 
повинна здійснюватися шляхом формування уявлень про 
інтонаційну природу музичного мистецтва за допомогою методу 
спостереження музики (аналізу) твору. Значення слухо-
аналітичних навичок для музично-ритмічного розвитку учнів 
науково підтверджується: а) музичною психологією (зокрема, 
сучасними дослідженнями проблем музичних здібностей дітей 
(А. Ковінько, М. Лук’янчук) та зарубіжних авторів (Г. Дж. Айзенк, 
А. Біне, Р. Кеттелл, П. Торренс); б) музичною педагогікою 
(методологічно обґрунтовується у доктрині навчання (Л. Масол, 
О. Рудницька); в) теорією загальної та музичної педагогіки (у світлі 
актуалізації міжпредметних зв'язків на всіх рівнях системи освіти 
(Г. Падалка, О. Ростовський).  

Авторське розуміння поняття «основи музично-ритмічної 
культури молодших школярів», представлено А. Поляковою в 
дисертаційному дослідженні як придбаний музично-культурний 
досвід особистості молодшого школяра, який через реалізацію 
власного творчого потенціалу, слухового сприйняття, співу та 
пластично-емоційних рухових дій, оволодіває основними 
музично-ритмічними зразками культур різних народів світу.  
Кінцевим результатом дослідження, як доводить авторка, є 
«формування основ музично-ритмічної культури молодших 
школярів, а саме – процес придбання музично-ритмічного досвіду 
кожним молодшим школярем, який через реалізацію власного 
творчого потенціалу оволодіває основними музично-ритмічними 
рухами за умов гедоністично спрямованого педагогічного впливу 
вчителя під час їх засвоєння в ході становлення загальних 
музично-культурних умінь та навичок» [1, с. 14].   

В дисертаційному дослідженні О. Стріхар відображено 
взаємодію і взаємозв’язок наукових підходів і принципів до 
вивчення проблеми творчого розвитку учнів початкової школи, 
зокрема: особистісно-орієнтованого, що дає можливість 
організувати навчання з урахуванням індивідуальних потреб і 
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можливостей майбутнього вчителя, глибокої поваги до його 
особистості, ставлення до нього як до свідомого і відповідального 
суб’єкта навчально-виховної взаємодії; системного, що дає 
можливість вивчати майбутньому вчителю питання щодо 
інтеграції музичного навчання у процесі формування творчих 
здібностей школярів з позицій цілісності, взаємозбагачення та 
взаємозумовленості структурних складників і компонентів 
системи; функціонального, як важливого методологічного 
чинника в організації інтеграції, здійсненні та практичному 
використанні результатів наукового педагогічного дослідження, 
що дає можливість визначити місце і роль інтеграції в 
макроцілісності та мікроцілісності; полісуб’єктного, який 
відображає єдність особистісного та діяльнісного аспектів, що 
становлять сутність методології сучасної гуманізації педагогіки 
вищої школи і дають змогу розглядати творчу діяльність школярів 
як специфічний спосіб самореалізації особистості, певну 
сукупність психо-рефлексивних та соціально-психологічних 
особистісних утворень [2, с. 8–9], 
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ВИКОРИСТАННЯ ІГОР В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ  
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Навчальні можливості використання ігрового методу відомі 

давно. Багато вчених, що займаються методикою навчання 
іноземним мовам, справедливо звертали увагу на ефективність 
використання ігрового методу. Це пояснюється тим, що під час гри 
проявляються особливо здібності будь-якої людини, а дитини 
особливо. 

Варто зазначити, що використання гри недостатньо добре 
вивчено у процесі навчання іноземним мовам. Саме гра може 
виконувати виняткову роль посилення пізнавального інтересу, 
полегшення складного процесу навчання, створення умов для 
формування творчої особистості учнів, а також вивести 
професійну майстерність вчителя на рівень сучасних технологій. 
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Гра – різновид суспільної практики, дієве відтворення 
життєвих явищ поза реальної практичної установки. Вона завжди 
функціонує в двох часових вимірах: у теперішньому і 
майбутньому, даруючи миттєву радість, а також вона слугує 
задоволенням назрілих актуальних потреб особистості. У ній 
моделюються життєві ситуації, закріплюються властивості, якості, 
стан, вміння, здібності, необхідні особистості для виконання 
соціальних, професійних і творчих функцій. 

Гра – стародавнє досягнення культури. Вона існує стільки, 
скільки існує суспільство. І життя кожної окремої людини також 
супроводжується грою. У наш час гра стала не тільки самостійним 
видом діяльності, але і універсальним її інструментом практично 
у всіх сферах суспільного життя: економіці, політиці, управлінні, 
науці і, без сумніву, в сфері освіти [2, с. 43]. 

У людській практиці ігрова діяльність виконує такі функції: 

− розважальну (це основна функція гри – розважити, 
доставити задоволення, надихнути, розбудити інтерес); 

− комунікативну (освоєння діалектики спілкування); 

− діагностичну (виявлення відхилень від нормативної 
поведінки, самопізнання в процесі гри); 

− терапевтичну (подолання різних труднощів, що 
виникають в інших видах життєдіяльності); 

− самореалізації (прояв здібностей і прихованих 
можливостей); 

− міжнаціональної комунікації (засвоєння єдиних для всіх 
людей соціокультурних цінностей); 

− соціалізації (включення в систему суспільних відносин). 
Як вже зазначалося вище, гру, як метод навчання для 

передачі досвіду старших поколінь молодшим, люди 
використовували з давніх-давен. У сучасній школі, що робить 
ставку на активізацію та інтенсифікацію навчального процесу, 
ігрова діяльність використовується в наступних випадках: 

1) в якості самостійного методу для освоєння певної теми; 
2) як елемент (іноді досить істотний) будь-якого іншого 

методу; 
3) в якості цілого уроку або його частини (введення, 

пояснення, закріплення, контролю або вправи); 
4) при організації позакласного заходу. 
Гра завжди передбачає певну напругу емоційних і 

розумових сил, а також вміння прийняти рішення (що робити, що 
сказати, як виграти?). Бажання вирішити ці питання загострює 
розумову діяльність учасників гри. Позитивним є і той факт, що 
при цьому учень ще й говорить іноземною мовою. З цього аспекту 
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можна зробити висновок, що ігровий метод таїть в собі багаті 
навчальні можливості. Учні, природно, над цим не замислюються. 
Для них гра, перш за все, – захоплююче заняття, чим вона і 
приваблює вчителів, в тому числі й іноземної мови. 

Використання ігрових форм навчання робить навчально-
виховний процес більш змістовним і якіснішим. Можна визначити 
гру як вищий тип педагогічної діяльності. Вона посильна 
практично кожному учневі, навіть тому, який не має достатньо 
міцних знань у мові. Крім того, слабкий у мовній підготовці учень 
може стати першим у грі: винахідливість і кмітливість 
виявляються часом більш важливими, ніж знання в  
предметі [2, с. 27]. Почуття рівності, атмосфера захопленості й 
радості, відчуття посильності завдань – все це дає можливість 
учневі подолати сором’язливість, що заважає вільно вживати в 
мові слова чужої мови, знижується страх до помилок, що 
позитивно позначається на результатах навчання. Непомітно 
засвоюється мовний матеріал, а разом з цим виникає почуття 
задоволення, учень може вже говорити нарівні з усіма. 

Ігрова форма заняття створюється на уроці за допомогою 
ігрових прийомів і ситуацій, які мають функцію засобу спонукання, 
стимулювання учнів. Ситуація може нагадувати драматичний твір 
зі своїм сюжетом, конфліктом і дійовими особами [1, с. 14]. 

Ігрова діяльність в процесі навчання виконує наступні 
функції: навчальну, виховну, розважальну, комунікативну, 
релаксаційну, психологічну, розвиваючу. 

Література: 
1. Елухина Н.В. Усне спілкування на уроці, засоби і прийоми його 

організації. Іноземні мови в школі. 1995. № 4. С. 13–15. 
2. Ларіна Е.Е. Гра та її роль у розвитку діалогічних навичок. Класне 

керівництво. 2010. №7. 68 с. 

 
 

НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ  
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В умовах реалізації компетентнісного підходу одним із 
основних завдань сучасної початкової школи є формування 
активної інтелектуальної особистості, яка має достатній рівень 
культури, вміння висловлювати власну думку, поважати думку 
інших, здатна креативно мислити, проявляти ініціативу, творчо 
вирішувати життєві і професійні завдання. 
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Значний внесок у формування такої особистості забезпечує 
використання в освітньому процесі нестандартних форм 
організації навчання, які створюють умови для активної 
навчальної діяльності здобувачів початкової школи. Ці форми 
здійснюють емоційний вплив на учнів, підтримують інтерес до 
навчання, забезпечують інтелектуальний розвиток, спонукають 
до ініціативи, формують навички взаємодії з іншими учасниками 
навчального процесу. Нестандартні організаційні форми не тільки 
урізноманітнюють навчальний процес, а й викликають у школярів 
задоволення від самого процесу праці. 

Нестандартні форми організації освітнього процесу 
досліджувалися у працях А. Сухомлинського, В. Шаталова, 
С. Лисенкової, І. Підласого, Д. Гілфорда, О. Пометун та ін. 
Нетрадиційні уроки можуть відповідати стандартним часовим 
рамкам, проводитися в тій самій аудиторії, що звичайний урок, їх 
незвичність проявляється в побудові та формі проведення уроку, 
яка основана на творчій уяві дітей та фантазії вчителя. З огляду 
на це найбільш продуктивними у цьому віці є уроки, які залучають 
школяра до діяльного розв’язання завдань і проблем, ставлять 
його в позицію причетності до подій. 

Аналізуючи досвід учителів початкової школи, ми можемо 
систематизувати види та форми нетрадиційних уроків, а саме: 
урок – рольова гра, урок-прес-конференція, урок-змагання, урок-
КВК, урок-подорож, урок-аукціон, урок з використанням 
дидактичної гри, урок – театралізована вистава, урок-твір, урок-
випуск «живої газети», урок винахідництва, комплексно-творчий 
урок, урок-огляд самодіяльної виставки, урок-екскурсія, захист 
знань, захист ідей, урок удвох, урок-зустріч, урок-казка, урок-твір, 
урок винахідництва, урок – творчий звіт, комплексно-творчий звіт, 
урок-виставка, урок винахідництва, урок «дивовижне поруч», урок 
фантастичного проєкту, урок-розповідь про вчених, урок-портрет, 
урок-сюрприз, урок-подарунок, заочна екскурсія, прогулянка, 
вітальня, подорож у минуле (майбутнє), урок-гра: «Придумай 
проєкт», урок-«доміно», перевірочний кросворд, урок у формі гри 
«Лото», урок типу «Слідство ведуть знавці», урок – ділова гра, гра-
узагальнення, урок типу КВК, урок «Що? Де? Коли?», урок 
естафета, конкурс, гра, дуель, змагання, урок-журнал, урок-
вікторина, урок – футбольний матч, урок-тест, урок-гра для 
батьків, урок – дидактична гра, урок-кросворд, гра-узагальнення 
тощо. 

Отже, типологія нетрадиційних форм уроків є досить 
різноманітною, але найбільш поширеними в початковій школі є: 
уроки-подорожі, уроки-змагання, уроки-звіти, урок-презентація, 
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уроки-ігри, уроки-свята, театралізовані уроки, які ми розглянемо 
більш детально. 

Уроки-подорожі, до яких також відносять уроки-екскурсії, 
урок-експедиція, уроки-мандрівки, уроки-марафони, на яких 
можна розказати і показати віртуальні подорожі не тільки по 
музеях світу, а і подорожувати у часі. Такі форми навчання дають 
змогу опрацювати складний навчальний матеріал у невимушеній 
атмосфері без додаткового напруження, стимулюють розвиток 
мовленнєвих і творчих здібностей учнів, розвивають образне 
мислення й уяву, підвищують інтерес до навчання. На таких 
уроках вчитель виконує роль екскурсовода, а діти почувають себе 
мандрівниками, дослідниками, які стараються як найшвидше 
виконати поставленні завдання, для того щоб дібратися до 
останньої зупинки маршруту. Уроки-подорожі проводять два або 
три рази на семестр, відповідно до навчального плану і 
виділеного часу на них. 

Уроки-змагання, до яких належать урок-вікторина, урок-
турнір, урок винахідливих і кмітливих (КВК), урок-«Поле чудес», 
урок-мозкова атака тощо, мають на меті повторити, узагальнити 
та закріпити пройдений навчальний матеріал з певної теми або 
розділу. Під час таких форм роботи діти діляться на групи або 
команди, які конкурують між собою, виконуючи завдання в ігрових 
формах. В кінці заняття оцінюються результати, визначаються 
переможці, які нагороджуються грамотами або призами. Такі 
уроки розвивають в учнів логічне мислення, уважність, виховують 
почуття відповідальності, дружелюбності й взаємоповаги, 
допомагають розкрити особистісні здібності задля перемоги своєї 
команди.  

Уроки-звіти, а також урок-концерт, урок-композиція, урок-
аукціон, належать до нестандартних форм уроку. Їх, зазвичай, 
проводять в кінці семестру (навчального року), для того щоб 
перевірити в учнів засвоєні знання, сформовані уміння і навички з 
певних тем або розділів. Такі форми роботи передбачають 
повторення вивченого матеріалу, сприяють розвитку 
комунікативних вмінь, мислення, пам’яті, артистичних здібностей, 
виховують культуру поведінки.  

Урок-презентація. Одним із ефективних видів 
нетрадиційних форм навчання є урок-презентація проєкту. 
Основна ідея проєктної діяльності в процесі навчання полягає в 
тому, щоб замінити традиційне виконання різноманітних видів 
вправ та завдань на активну співпрацю учнів під час спільної 
діяльності. Виконання проєкту активізує самостійне мислення 
дитини і сприяє не тільки засвоєнню та відтворенню знань і умінь, 
а й формуванню здатності творчо застосовувати їх в нових 
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умовах. Діяльність учнів у процесі виконання проєкту має бути 
креативною й особистісно зорієнтованою. Вона передбачає 
високий рівень індивідуальної та колективної відповідальності за 
виконання кожного завдання. Реалізація проєкту вимагає від учнів 
здатності здійснювати самостійну пошукову діяльність, 
координувати свої дії, активно взаємодіяти з іншими учасниками 
проєкту.  

Уроки-ігри є найбільш поширеними в початковій школі, а 
особливо у 1 і 2 класах. Їх вибір залежить від індивідуальних і 
вікових особливостей дітей, теми й мети уроку. Ігри зацікавлюють 
здобувачів початкової школи, тому в них бере участь весь клас, 
включаючи неактивних. Вони сприяють кращому засвоєнню 
навчального матеріалу, розвитку операцій мислення, уваги, 
виховують в учнів дружність і взаємодопомогу, допомагають 
позбутися скутості та набути комунікативних навичок. 

Ще однією цікавою формою навчання є урок-свято, який 
формує у дітей навички комунікації, розвиває уміння 
співпрацювати з іншими, забезпечує колективну взаємодію, без 
якої неможливо уявити сучасний освітній процес. Підготовча 
робота до такого заняття є дуже плідною, в ній беруть участь як 
вчитель, так і діти. Вона передбачає вивчення віршів, пісень, 
розробку сценарію свята, оформлення класу. Уроки-свята 
мотивують учнів до вивчення матеріалу, виховують естетичні 
смаки, розвивають пам’ять. 

Театралізовані уроки займають особливе місце на заняттях 
в початковій школі. Вони формують в учнів комунікативну 
компетентність, розширюють світогляд, тренують пам’ять, 
розвивають виразність і образність мовлення, збільшують 
зацікавленість й бажання до навчання. Крім цього, дозволяють 
учням проявити свої акторські здібності й фантазію. Урок ніби 
перетворюється на знімальний майданчик, де кожен учень 
виконує свою роль 

Не дивлячись на таке велике різноманіття нетрадиційних 
форм уроку, для більшості з них є характерними такі істотні ознаки 
як: активізація пізнавальної діяльності; підвищення інтересу до 
вивчення предмету; наявність великої кількості різноманітної 
наочності, технічних засобів навчання; розвиток творчих 
здібностей; зміна позиції вчителя (від лідера освітнього процесу 
до партнера); парні, групові та колективні види роботи; незвичний 
підхід до оцінювання результатів заняття. 

Отже, нестандартні форми уроку – це органічно вдале 
поєднання навчання, розвитку і виховання. Саме вони сприяють 
формуванню позитивних мотивів в учнів, активізації навчально-
пізнавальної і творчої діяльності учнів, розвитку ініціативи, 
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формують уміння працювати з різними джерелами знань, 
розвивають і вдосконалюють комунікативні навички, 
передбачають самостійний пошук засобів і способів розв’язання 
завдань, пов’язаних з реальними навчальними і життєвими 
ситуаціями. 
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Інтелект-карта (з англійської – Mind maps) – зручний 

інструмент для наочного структурування та яскравого 
відображення будь-якої інформації. З її допомогою можна 
упорядкувати величезні об’єми будь-яких відомостей, що сприяє 
більш ефективному їх переосмисленню та запам’ятовуванню. 

Інтелект-карта являє собою своєрідну деревоподібну 
схему. У центрі позначено ключову ідею чи поняття, а від неї 
розходяться гілки – структурні елементи. Окремі слова, поняття, 
ознаки, цілі та завдання, що позначені на кожній з гілок, певним 
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чином пов’язані між собою. Усі гілки разом характеризують ідею 
чи поняття, що міститься у центрі. 

Такі схеми можна створювати як власноруч, так і за 
допомогою сучасних зручних онлайн-інструментів. Ми 
пропонуємо ресурс Draw.io, за допомогою яких ви і ваші учні 
зможете створити яскраві проєкти власних Mind maps. 

Draw.io -це безкоштовний багатофункціональний сервіс із 
достатньо простим інтерфейсом. Із його допомогою можна 
створювати як інтелект-карти, так і різноманітні інженерні схеми, 
таблиці, блок-схеми, нескладні інфографіки та презентації. 

Draw.io – мультимовний сервіс, його інтерфейс можна 
налаштувати будь-якою з 50 мов, зокрема, українською. Однак з 
англійською він адаптується не повністю (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Логотип сервісу 

 
Draw.io – інструмент для створення діаграм, блок-схем, 

інтелект-карт, бізнес-макетів, відносин сутності, програмних 
блоків та іншого. Сервіс розповсюджується на безоплатній основі 
з відкритим вихідним кодом. Draw.io має багатий набір функцій 
для візуалізації більшості завдань користувача. 

При вході на сервіс користувач одразу потрапляє до 
робочого інтерфейсу. Користувач не має можливості для 
авторизації або реєстрації, є тільки опція вибору місця для 
експорту проєкту. Процес створення проєкту виглядає так: 
користувач перетягує з лівої панелі фігури або елементи на 
робочу поверхню, потім змінює їх – змінює колір, розмір, шрифт 
тексту, властивості фігури (прозорість, форма тощо). Draw.io 
дозволяє відслідковувати та відновлювати зміни готових проєктів, 
імпортувати та експортувати до PDF, PNG, XML, VSDX, HTML, а 
також автоматично публікувати та ділитися роботами (рис. 2). 
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Рисунок 2. Складання карти зв’язків між елементами 
 
Інструмент працює з Google Диск, Google Workspace та 

Dropbox, глибоко інтегрований та зручний для роботи з 
продуктами Confluence та Jira від Atlassian. Користувачі також 
можуть працювати з діаграмами в автономному режимі та 
зберігати їх локально, використовуючи настільну програму для 
персональних комп’ютерів. 

Інструмент дозволяє створювати: графіки, діаграми, 
таблиці, презентації, блок-схеми, плани приміщень, вирви 
продажів, ментальні карти, карти сайтів (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Створення блок-схем 

 
Скориставшись одним зі 140 шаблонів, можна створювати 

власні інтелект-карти, редагуючи кожний елемент, – додавати 
текст та малюнки, змінювати кольори фону та текстів, вигляд та 
розміщення блоків і стрілок. 
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Для того, щоб почати користуватися сервісом, реєстрація 
не потрібна, за виключенням, якщо робота над проєктом 
проводитиметься у віртуальній хмарі. Готові зображення можна 
зберігати Google Диск, OneDrive чи на комп’ютер. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
НАВЧАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС НА 

ЛОГОПЕДИЧНИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Солошенко І. А. 

Криворізька гімназія № 15 ім. М. Решетняка  
Криворізької міської ради 

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 
Конституція України, Закон України «Про освіту» 

гарантують усім право на освіту й можливість реалізувати його в 
державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, 
національності, стану здоров’я та місця проживання. Це перший 
крок до модернізації навчальної освіти, який дає можливість 
привести освітні технології у відповідальність вимогам життя 
сучасної епохи. 

Інновація навчального процесу – означає введення нового 
у цілі, зміст, методи і форми навчання і виховання здобувачів 
освіти. Інноваційні форми і методи роботи спрямовані на розвиток 
всебічно розвиненої особистості, її творчих здібностей, мислення 
й зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі. 
Професійна компетентність педагога є механізмом до 
формування такої особистості, бо саме він працює на майбутнє. 

Головна мета освітнього процесу – це навчити здобувачів 
освіти переносити набуті знання в нові модельні ситуації. 

Нові інноваційні та інформаційні технології стали головною 
рухомою силою прогресу. 

Використання інноваційних технологій в початковій школі 
можна вдало поєднати з використанням ігрових технологій. Під 
час такої організації навчального процесу, навчання здійснюється 

https://about.draw.io/
https://nus.org.ua/articles/praktyky-ta-pidhody-do-dystantsijnogo-navchannyarekomendatsiyi-dlya-vchyteliv/
https://nus.org.ua/articles/praktyky-ta-pidhody-do-dystantsijnogo-navchannyarekomendatsiyi-dlya-vchyteliv/
http://slaidik.com.ua/oglyad-17-bezkoshtovnih-program-dlya-stvorennya-intelekt-kart
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в режимі включення дитини в навчальну гру. Навчальні ігри мають 
за мету окрім навчального матеріалу, вмінь і навичок, ще й 
надання дитині, можливості самовизначитися, відчути свою 
необхідність, продемонструвати свої знання, відчути впевненість 
у собі. 

Різні види роботи підвищують інтелект дитини, стимулюють 
активність і її творчість. Сучасна наука розглядає творчість як 
постійний супутник розвитку дитини (Л. Виготський), як діяльність, 
у результаті якої створюється щось принципово нове, 
оригінальне. 

Дітям подобаються ті види діяльності, які дають їм матеріал 
для роздумів, можливість виявляти ініціативу і самостійність, 
потребують розумового напруження, винахідливості та творчості. 

Під час корекційно-розвиткових логопедичних занять для 
дітей з порушеннями усного і писемного мовлення, в початковій 
школі, я використовую ігрові технології з поєднанням 
арттерапевтичних методик.  

Арттерапія – це методика засвоєння мистецтва і творчості. 
Це універсальний вид творчості. Це саме та практика, яка 
приносить дитині задоволення і допомагає вирішити проблеми 
різного напрямку.  

До арттерапії входить ізотерапія – це використання 
образотворчого мистецтва, малювання, музикотерапія-
прослуховування різних композицій, кольоротерапія – це 
цілеспрямований вплив кольором на самопочуття людини, 
казкотерапія – це ефективний спосіб розвитку творчих та 
розумових здібностей дитини, кінезіотерапія – фізичні вправи, 
пісочна терапія – це взаємодія з піском, мнемотехніка – процес 
засвоєння нової інформації за допомогою спеціальних методів і 
прийомів. 

Така творча діяльність для дітей логопатів має певний 
цілющий ефект. Вона направлена на корекційний вплив мовної та 
навчально – пізнавальної діяльності дитини з мовленнєвими 
порушеннями. Це інструмент допомоги дітям через творчість. 
Така форма організації заняття перетворює його на заняття-
мислення, заняття-спілкування, заняття-діалог. 

Мовне спілкування, яке відбувається в процесі бесіди, 
спонукає дитину цілеспрямовано відтворювати знання, 
порівнювати, міркувати, робити висновки. Мовлення є важливим 
засобом спілкуванням, обміну думками й почуттями між людьми, 
передачі й засвоєння певної інформації. 

Використання різноманітних видів діяльності викликають у 
дітей зацікавленість і заохочують до роботи. У процесі навчальної 
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діяльності формується творчий потенціал здобувачів освіти, а 
також задоволення від процесу роботи та результату 

Принципами корекційно-розвиткової роботи є: 

− комфортні умови, за яких кожна дитина відчуває свою 
успішність та інтелектуальну спроможність; 

− самостійність мотивації навчально-корекційної 
діяльності; 

− індивідуальний та диференційований підхід; 

− кваліфікація мовленнєвого дефекту; 

− розвиток уміння спостерігати, порівнювати і робити 
висновки; 

− будувати заняття цікаво, щоб виникало бажання 
вчитися. 

«Учитель мусить бути творцем» А. Дістервег. 
Тоді і учні будуть творчими послідовниками свого 

наставника. 
Отже використання інноваційних технологій на 

логопедичних заняттях в початковій школі сприяє більш 
ефективному засвоєнню навчального матеріалу, розвиває 
логічне мислення, кмітливість, зв’язне мовлення, створює 
можливості для формування у молодших школярів ключових 
компетентностей . А це сприяє вихованню розумної і творчої 
особистості та підвищує навчальну мотивацію. 
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ЦИФРОВІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ НАВЧАННЯ МИСТЕЦТВА В 
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Сорокіна Н. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Поняття цифрових освітніх ресурсів міцно увійшло в 

сучасну педагогічну теорію і практику, що цілком закономірно 
через інтенсивну цифровізацію освітнього процесу. У вітчизняній 
науці до останніх років більш поширеним було поняття 
електронних освітніх ресурсів, яке було закріплено на 
законодавчому рівні, зокрема у Положенні про електронні освітні 
ресурси (2012 р.): це засоби навчання на цифрових носіях будь-
якого типу або розміщені в інформаційно-телекомунікаційних 
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системах, які відтворюються за допомогою електронних технічних 
засобів і застосовуються в освітньому процесі [1]. 

У зарубіжних наукових розвідках частіше використовують 
поняття «цифрові освітні ресурси» як засоби, розроблені з 
допомогою цифрових технологій для забезпечення навчального 
процесу. Так, A. El Mhouti, M. Erradi, A. Nasseh, визначають 
цифрові освітні ресурси як мультимедійні та інтерактивні освітні 
продукти, розроблені в умовах електронного навчання з 
урахуванням навчального, дидактичного та технічного аспектів 
[2]. Крім того, зарубіжні науковці (N. Butcher [3] та ін.) розглядають 
цифрові освітні ресурси як синонім «відкритим освітнім ресурсам» 
(Open Educational Resources). 

Виклад основного матеріалу. Для навчання мистецтва в 
школі створено значну кількість цифрових освітніх ресурсів. 
Розглянемо деякі з них. 

1. Цикл мультимедійних навчально-ігрових ресурсів серії 
«Дитяча колекція. Школа Вовка Панаса», розроблений спеціально 
для занурення дітей молодшого шкільного віку до світу культури і 
мистецтва. У цих електронних засобах навчальна теоретична 
інформація подана в цікавій для дітей формі, за участю 
анімаційних персонажів, всі тексти озвучені та проілюстровані, 
навчання поєднується з іграми та розвагами. До серії входять 
цифрові освітньо-ігрові ресурси:  

− «Видатні художники світу» – навчально-розвивальна 
ігрова програма, з допомогою якої діти можуть увійти до світу 
мистецтва фарб і кольорів. Програма складається з 7 розділів: 
«Біля джерел образотворчого мистецтва»; «Італійський 
Ренесанс» (розповіді про С. Ботичеллі, Леонардо да Вінчі, 
Мікеланджело, Рафаеля, Тиціана); «Північне Відродження» з 
історіями про життя і творчість І. Босха, А. Дюрера, Рембрандта 
та ін.; «Художники Нового часу» – нариси про життя Ель Греко, 
Дієго Веласкеса, французьких художників Н. Пуссена, А. Ватто, 
англійців В. Хогарта та Т. Гейнсборо; «Художники 19 століття» – 
розповіді про класицизм та реалізм у мистецтві; «Імпресіоністи та 
постімпресіоністи» (творчість К. Моне, О. Ренуара, П. Сезана, 
П. Гогена, В. ван Гога); «Художники ХХ століття» (про 
В. Кандинського, А. Матісса, К. Малевича та ін.); «Українські 
художники» (нариси про життя і творчість Т. Шевченка, 
О. Мурашка, О. Новаківського, М. Бойчука, К. Білокур). 

− «Дитяча колекція. Вчимося малювати» (у двох частинах) 
– навчально-ігровий мультимедійний засіб, який допомагає 
опанувати навички художньо-образотворчої діяльності: 
ознайомитися з інструментами художника, а саме з олівцями, 
папером, фломастерами, фарбами; усвідомити алгоритми 
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малювання квітів, овочів та фруктів, предметів побуту та інтер’єру 
(у 1-й частині) та освоїти техніки малювання комах, птахів, водних 
мешканців, тварин (у 2-й частині). Окрім того, діти дізнаються про 
жанри натюрморту, пейзажу, портрету, про задній та передній 
план картини, про міміку обличчя тощо.  

− «Видатні композитори світу», яка вміщує 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. 

− «Традиції українського народу» – навчально-ігрова 
програма про основні обряди, ритуали та звичаї, яких українці 
дотримувалися споконвіків. 

− «Українські народні казки», до змісту якого включено 
народні казки «Чарівна рукавичка», «Лисичка, Котик і Півник», 
«Коза-дереза», «Котигорошко», «Івасик-Телесик», «Колобок», а 
також малі форми усної народної творчості: прислів’я, приказки, 
скоромовки, для закріплення інформації та розваги – ребуси, 
кросворди та мультиплікаційний фільм. 

− «Міфи України» – мультимедійний навчально-ігровий 
засіб, що занурює в унікальну міфологію українського народу, 
старовинні уявлення, традиції, прадавні свята. Учням молодшого 
шкільного віку в цікавій формі пропонується багато українських 
легенд та розповідей про фантастичних істот зі світу української 
міфології.  

Ці цифрові освітні ресурси сприяють залученню дітей до 
світу мистецтва, відкриваючи для них специфіку того чи іншого 
виду мистецтва Відзначимо, що більшість із них було схвалено до 
використання в освітньому процесі Міністерством освіти та науки 
України. 

2. Цифрові освітні ресурси з мистецтва, розроблені 
фахівцями із Європи та США. 

− Morton Subotnick’s Making Music – одна з найвідоміших 
електронних музичних навчальних програм у США, провідна ідея 
якої: музику можна не лише грати та створювати, а ще й 
малювати; музика – це звичайна гра, яку засвоїти можна доволі 
легко та грати із задоволенням. Структурно програма має вигляд 
подорожі школою: переходячи із класу до класу, користувач 
отримує практично той самий обсяг базових знань, що й учні в 
справжній музичній школі, але з більшим ступенем унаочненості. 
Крім того, спілкування з музикою в програмі Making Music 
починається не із засвоєння нотної грамоти, а безпосередньо з 
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творчості, зі створення власної музики, що, на слушну думку 
автора, є значно ефективнішим у подальшому музичному 
навчанні. 

− американська мультимедійна програма Musical World of 
Professor Piccolo – інтерактивна освітня «пригода». Разом із 
музичним гідом (професором Piccolo) користувачі мають нагоду 
відвідати Music Town та його будинки: «Музичну школу», де 
можна самостійно пройти інтерактивний музичний курс теорії 
музики; «Симфонічну залу», щоб дізнатися про симфонічний 
оркестр і музичні інструменти на прикладі симфонії Й. Гайдна; 
«Джаз-клуб» і «Рок-клуб», з історіями про виникнення джазу і рок-
н-ролу; «Церкву», де звучить органна музика (Crucifixus Й. Баха). 

− енциклопедія Music Concervatory, створена у вигляді 
віртуальної класної кімнати. Користувачу пропонується здійснити 
подорож 300-літньою історією європейської музики, дізнатися про 
життя і творчість видатних європейських та американських 
композиторів від бароко до ХХ ст., набути базових знань з теорії 
музики (нотація, ритм, тональність, гармонія тощо), 
познайомитися з основними оркестровими музичними 
інструментами. Енциклопедія містить багато яскравих ілюстрацій, 
анімацію, високоякісну демонстрацію відео та аудіо фрагментів 
музичних творів. У глосарії розтлумачені 250 музичних термінів. 

− музична програма енциклопедичного типу Quickstart 
Music Mentor 3.0. Надає можливість ознайомитися з певним 
історичним періодом історії музики («Рання музика», «Бароко», 
«Класицизм», «Романтизм», «Сучасність») або опанувати основи 
теоретичних знань (розділи «Мелодія», «Ритм», «Гармонія», 
«Тембр», «Фактура», «Форма»). Мультимедійне довідкове 
видання дозволяє заглибитися в окремі музичні стилі, приміром 
дізнатися про мелодику, гармонію, форму тощо епохи бароко, або 
прослідкувати за процесом історичного розвитку компонентів 
музичної мови. В енциклопедію включена галерея музичних 
інструментів: від екзотичних середньовічних пристроїв до 
інструментів, якими користуються сучасні музиканти. Навчальний 
матеріал подається у текстовій, графічній та аудіальній формі. 

− мультимедійна програма Great Composers: Lives / Music 
у доступній формі надає описання життєвого й творчого шляху 
великих композиторів – Й. Баха, Г. Генделя, Й. Гайдна, 
В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, 
Р. Шумана, Ф. Шопена, Й. Штрауса, Й. Брамса, Ф. Дворжака, 
Е. Гріга, К. Дебюссі, М. Равеля, П. Чайковського, С. Рахманінова. 
Окремо викладені історичні події, що вплинули на творчість 



201 

композиторів; характеристика творчості; тест для перевірки 
набутих знань. 

Всі розглянуті цифрові освітні ресурси для навчання 
мистецтва розроблені із широким залученням засобів 
мультимедіа і всі належать до засобів офлайн-навчання. Крім 
того, на сьогодні значна кількість ЦОР існує в онлайн-форматі, що 
буде досліджено в перспективі дослідження проблеми 
використання цифрових освітніх ресурсів для навчання 
мистецтва в початковій школі. 
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 
РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
Сушкова В. О.  

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

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Сучасні соціально-економічні умови, які обумовлені 

модернізацією освіти, висувають нові вимоги до педагогічної, 
технологічної та психологічної професійної підготовки педагогів 
початкової ланки освіти, спрямовані на забезпечення 
формування у дітей молодшого шкільного віку ключових 
компетентностей.  

Забезпечення вимог модернізації системи загальної освіти 
багато в чому визначається її першим ступенем – початковою 
школою, в якій закладається освітній фундамент, що забезпечує 
дитині успішний старт у навчанні та подальшому його 
продовженні. 

Кредо сучасного педагога – виховати вільну особистість, 
яка вміє відстоювати свої інтереси, грамотно та чітко 
висловлювати думки, самовиражатися, брати на себе 
відповідальність, як того вимагає сучасне суспільство. На цьому 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13
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етапі розвитку освіти велике значення має проблема оволодіння 
компетентностями та формування ключових компетентностей 
зокрема. 

Період початкової школи є сензитивним для оволодіння 
комунікативними навичками. Тому, проблема формування 
комунікативної компетентності молодших школярів є дуже 
своєчасною та важливою. 

У сучасному суспільстві формування комунікативної 
компетентності учнів набуває особливої значущості, що 
забезпечує ефективне використання їхнього комунікативного 
досвіду. Це визначає практичну спрямованість шкільного курсу 
української мови, зумовлює введення нових комунікативно 
значущих відомостей, що забезпечують підґрунтя для 
формування мовної особистості учня, готової до продуктивного 
спілкування. 

Ще з часів античності вважалося, що задовольнити потреби 
суспільства у формуванні грамотних людей, які вміють ефективно 
спілкуватися, здатна риторика. 

Різні аспекти вдосконалення комунікативної підготовки 
учнів розглядали 3. Бакум, Є. Голобородько, Н. Голуб, 
С. Караман, М. Мамчур, В. Нищета, С. Омельчук, M. Пентилюк, 
Л. Попова, І. Хом’як, Г. Шелехова, В. Шляхова та інші дослідники.  

Теоретичні засади навчання риторики розроблено в працях 
В. Аннушкіна, М. Кохтєва, 3. Курцевої, Т. Ладиженської, Л. Мацько, 
А. Михальської, С. Мінєєвої, В. Нищети, Г. Сагач, 
Л. Синельникової, Й. Стерніна, Л. Туміної та ін. У межах 
дисертаційних робіт цю проблему досліджували Н. Голуб, 
Л. Горобець, А. Курінна, А. Первушина, Я. Тарасевіч та ін.  

Науковці одностайні в тому, що риторика стимулює 
мовлення учнів, розвиває їхні когнітивно-комунікативні здібності; 
вивчення риторичних відомостей на уроках української мови 
сприяє формуванню мовленнєвої креативності, культури 
спілкування учнів. Культура спілкування ґрунтується на 
риторичних знаннях, риторичних уміннях, що формуються як під 
час опанування відповідних тем, так і в процесі використання цих 
знань і вмінь у реальній комунікативній діяльності.  

У школах України, на жаль, риторика не належить до 
переліку обов’язкових дисциплін, тому її розглядають переважно 
в площині мовної освіти. У процесі вивчення української мови 
неактуалізованим залишається комунікантівний і риторичний 
потенціал мовних одиниць. Вимагає розроблення механізм 
занурення навчального процесу в риторичний контекст.  

Однак на сьогоднішній день у вітчизняній педагогіці відсутні 
розробки оптимальних шляхів формування риторичної 
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компетентності учнів, недостатньо досліджена проблема 
риторичної компетентності. Особливо гостро це питання 
стосується початкової школи.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ В РОМАНІ 

ДЖОНА ҐРІНА «ПРОВИНА ЗІРОК» 
Тимонік Н. Д. 

Синельниківський ліцей № 3  
Синельниківської міської ради Дніпропетровської області 

м. Синельникове, Дніпропетровська область, Україна 
Програмою із зарубіжної літератури передбачено вивчення 

одного з найвідоміших творів американського письменника Джона 
Ґріна «Провина зірок». 

Враховуючи важливість піднятих у творі соціальних 
проблем, слід звернути увагу дітей на такі аспекти, як 
взаємовідносини батьків і дітей, адже ця тема є актуальною на 
різних етапах розвитку художньої літератури. Важливим 
моментом є розгляд проблеми, пов’язаної з онкологічними 
захворюваннями дітей та шляхами її подолання. Слід також 
звернути увагу дітей на роль громадських організацій, діяльність 
яких пов’язання із виконанням такої гуманної місії як наданням 
допомоги сім’ям із онкохворими дітьми. 

На перший погляд, дорослі люди грають у романі досить 
незначну роль. Ми маємо батьків Гейзел, які, на відміну від інших 
дорослих, з’являються у сюжеті доволі часто. Батьки Огастаса 
з’являються усього декілька разів, коли Гейзел приходить до 
Огастаса у гості. Інші дорослі з’являються час від часу. Однак, 
читаючи роман, розуміємо, що без батьківської підтримки молоді 
люди не можуть жити повноцінним життям. 

Письменник доводить, що уміння батьків бачити позитивні, 
а не тільки негативні сторони прийдешньої смерті здатні зробити 
останні місяці життя їх дітей максимально щасливими. Головні 
герої роману не зможуть здійснити багато мрій свого дитинства. 
Вони не зроблять успішну кар’єру, не створять сім’ю і не побачать 
своїх онуків. Але ж при цьому їм не доведеться пережити смерть 
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своїх батьків, їм не загрожує самотня старість і неміч. Вони підуть 
з життя в розквіті років, не зазнавши самотності, оточені увагою 
близьких. Відчуття швидкої смерті вчить цінувати кожну прожите 
мить, кожну хвилину, проведену без болю. 

Продемонструвавши у творі взаємовідносини головних 
героїв твору - онкохворих підлітків з батьками, Джон Ґрін звертає 
увагу на те, що в такій ситуації не треба впадати у відчай. 
Взаєморозуміння та взаємопідримка між членами родини, в тому 
числі і підтримка таких сімей державою, благодійними 
організаціями, можуть забезпечити повноцінність життя 
онкохворих дітей. Суспільство не повинно стояти осторонь цієї 
проблеми, а всіляко підтримувати сім’ї, що опинилися в скрутній 
життєвій ситуації, пов’язаній зі страшною хворобою. 

Дитячий рак – це не просто історія окремої дитини, це 
завжди історія окремої родини. На жаль, на державному рівні 
100% соціальної та психологічної підтримки родин онкохворих 
дітей не існує. 

У вересні 2001 року у Люксембурзі на черговій зустрічі 
Міжнародної конфедерації батьків, чиї діти хворі на онкологічні 
захворювання, було прийнято рішення про проведення 
Міжнародного дня дитини, хворої на рак. З 2003 року 15 лютого 
офіційно вважається Міжнародним днем дитини, що хвора на рак. 
Основна мета цього дня – покращити інформування суспільства 
про проблеми дитячих онкологічних хвороб. З 2003 року заходи з 
нагоди цього дня проводяться і в Україні. 

Щороку 175 тис. дітей на нашій планеті отримують діагноз 
«рак», і майже 90 тисяч з них помирають від цього захворювання. 
Точна кількість нових випадків невідома, оскільки у багатьох 
країнах реєструються не всі хворі на рак діти. Такі цифри просто 
вражають, адже 70% всіх онкологічних захворювань у дітей є 
виліковними, якщо діагностуються та лікуються на ранній стадії. 

За рівнем захворюваності Україна посідає одне з останніх 
рангових місць у світі, проте рівень смертності перевищує 
аналогічні світові показники, що свідчить про суттєві проблеми у 
виявленні, обліку та наданні медичної допомоги дітям зі 
злоякісними пухлинами. 

Негативна демографічна ситуація, високий рівень 
смертності та інвалідності дітей внаслідок онкозахворювання 
виводить проблеми дитячої онкології за межі суто медичні та 
вказує на їх загальнодержавний характер. 

У Міністерстві охорони здоров’я України розроблена 
програма «Здоров’я–2020», мета якої є зниження рівня 
онкологічних захворювань в Україні на 5% та підвищення рівня 
виявлення злоякісних пухлин на ранніх стадіях. 
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Батькам необхідно знати, що дитячий рак – не смертний 
вирок. Сучасна медицина здатна протистояти цій жорстокій 
хворобі. Сьогодні вчасно пролікована пухлина не є фатальним 
випадком. 

Хоча тема хвороби і смерті становить основу для розвитку 
сюжетної лінії, але, як це не парадоксально, роман весь 
наповнений життям. Молоді люди, які зробили в житті тільки перші 
кроки, здатні творити, любити і бути коханими, не можуть жити 
так, як живуть засуджені до смерті. Навпаки, вони живуть набагато 
повніше і яскравіше, ніж ми – здорові люди. І саме ця обставина 
робить роман Джона Ґріна таким привабливим і незабутнім. 
«Приречені на смерть» діти не плачуть і не стогнуть, а, як і всі 
підлітки, люблять, ненавидять, бунтують, доводять один одного, 
ревнують, шукають можливості для самовираження і 
самоствердження або просто теревенять ні про що. На тлі 
наступаючої смерті нібито гостріше відчувається то почуття 
життя, яке наповнює їх юні серця і вибуховими поштовхами 
вимагає виходу. 

Література: 
1. Джон Ґрін «Провина зірок», ТОВ «Видавнича група КМ-БУКС», 2021. 
2. Центр громадського здоров’я МОЗ України : вебсайт. URL: 

https://phc.org.ua/news/mizhnarodniy-den-onkokhvoroi-ditini (дата звернення: 
14.11.2022).  

 
 
ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
Тищенко В. О. 

Синельниківський ліцей № 2 Синельниківської  
міської ради Дніпропетровської області 

м. Синельникове, Дніпропетровська область, Україна 
Кожна дитина – неповторна, наділена від природи 

унікальними здібностями та можливостями. Місія Нової 
української школи: допомогти розкрити та розвинути їх на основі 
партнерства між учителем, учнем і батьками. 

Сьогодні освіта змінюється за змістом, формами, 
методами, реагує на зміни у суспільстві, враховує світові 
тенденції. Освітні інновації – результат творчого пошуку вчителів 
і науковців, нові ідеї, технології, підходи, методики навчання. 

Нові підходи в організації начальної діяльності дають змогу 
ефективно вирішувати завдання творчого розвитку молодшого 
школяра, підготовки учнів до майбутнього дорослого життя, 
формування вміння і бажання вчитися, використовувати набуті 
знання у майбутньому. 

https://phc.org.ua/news/mizhnarodniy-den-onkokhvoroi-ditini
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Сучасний урок вимагає від педагога оптимального 
поєднання індивідуальної, парної, групової і колективної форм 
організації навчальної діяльності учнів [1, с. 231–232]. 

Бельгійський вчитель початкової школи Джордж Кюїзенер 
(1891–1976) розробив універсальний дидактичний матеріал для 
розвитку у дітей математичних здібностей. 

Палички Кюїзенера є багатофункціональним математичним 
посібником, який дозволяє «через руки» підвести до розуміння 
різних абстрактних понять, що формують у дітей наочно – дійове 
і наочно – образне мислення. 

Палички Кюїзенера прості і зрозумілі, роботу з ними діти 
сприймають як гру. 

Використання «чисел в кольорі» дозволяє одночасно 
розвивати у дітей уявлення про число на основі лічби і 
вимірювання. До висновку, що число з’являється в результаті 
лічби і виміру, діти приходять на базі практичної діяльності, в 
результаті різноманітних вправ. Як відомо, саме таке уявлення 
про число є найбільш повноцінним. 

За допомогою кольорових паличок дітей також легко 
підвести до усвідомлення відносин більше-менше, більше-менше 
на ..., навчити ділити ціле на частини і вимірювати об’єкти 
умовними мірками, освоїти в процесі цієї практичної діяльності 
деякі найпростіші види функціональної залежності, вправляти в 
запам’ятовуванні складу чисел з одиниць і менших чисел, підійти 
впритул до додавання і віднімання чисел. 

Крім цього, граючи з паличками, діти освоюють такі поняття 
як «ліворуч», «довга», «між», «кожен», «одна з ...», «яка-небудь», 
«бути одного і того ж кольору», «бути не блакитного кольору», 
«мати однакову довжину» та ін. 

Набір сприяє розвитку дитячої творчості, розвитку фантазії 
і уяви, пізнавальної активності, дрібної моторики, наочно-дієвого 
мислення, уваги, просторового орієнтування, сприйняття, 
комбінаторних і конструкторських здібностей [2, с. 35-36]. 

Використання LEGO на уроках у початкових класах – це 
важливий елемент навчального процесу, який допомагає дитині 
розвивати розумові та фізичні здібності: увагу, пам’ять, мовлення, 
дрібну моторику. Діти проявляють свої творчі здібності, фантазії, 
навчаються взаємодії з однолітками, взаємодопомоги, обміну 
інформацією, вмінню приймати рішення, розвивають 
комунікативні навички. При цьому у дитини виникає бажання 
вчитися, краще засвоюється матеріал. А це найважливіше! 

LEGO – це одна з відомих педагогічних технологій, що 
використовує тривимірні моделі реального світу і предметно-
ігрове середовище навчання і розвитку дитини. У педагогіці LEGO 



207 

технологія цікава тим, що, будуючись на інтегрованих принципах, 
об’єднує у собі елементи гри і експериментування. Ігри LEGO тут 
виступають засобом дослідження і орієнтації дитини в реальному 
світі, просторі і часі. 

Добре організована робота з конструктором LEGO має 
великий потенціал: допомагає виробляти певні якості – 
посидючість, взаємоповагу, акуратність, терпіння, розвиває 
креативне мислення [3, с. 18–19]. 

«Кубик Блума» – один із популярних практичних прийомів, 
що розвиває критичне мислення дітей. Розробив цей чудо-метод 
американський учений та психолог-педагог, автор унікальної 
системи алгоритмів педагогічної діяльності «Таксономія 
навчальних цілей» Бенджамін Блум. Він вважав, що школа має 
навчити дитину вирішувати проблеми, з якими доведеться 
стикатися у житті. 

Бенджамін Блум об’єднав основні освіті цілі у кілька груп: 
закріплення та аналіз отриманих знань; емоційний відгук учнів на 
здобуті знання;використання здобутих знань на практиці.  

Цей прийом навчає учнів вирішувати проблемні питання 
самостійно, спираючись на вже здобуті знання і вміння, а також 
використовуючи досвід, спостережливість, логіку і творче 
мислення.  

Використання прийому «Кубик Блума» тільки на перший 
погляд здається важким. Але практика показує, що прийом дуже 
подобається учням, вони швидко освоюють техніку його 
використання. А вчителю цей прийом допомагає розвивати 
навички критичного мислення та в активній і цікавій формі 
перевіряти знання і вміння учнів. 

Для цього використовується спеціальний кубик, на гранях 
якого нанесені 6 опорних слів-запитань. Кожного разу, коли 
вчитель кидає кубик, залучає до обговорення більшу кількість 
дітей. Що це дає? Це підвищує ефективність заняття та розуміння 
теми, що допоможе вчителю виявити прогалини у знаннях учнів. 
Крім того, це навчає дітей аналізувати та інтерпретувати 
інформацію, будувати гіпотези і відстоювати власну точку  
зору [4, с. 62–63]. 

Метод «Шість капелюхів» – це психологічна рольова гра, 
сенс якої полягає в тому, щоб розглянути одну і ту ж проблемну 
ситуацію з 6 незалежних одна від одної точок зору. Це дозволяє 
сформувати найбільш повне уявлення про предмет дискусії та на 
логічному й емоційному рівнях оцінити переваги і недоліки. 

Сам прийом було запропоновано британським 
письменником, психологом та спеціалістом з творчого мислення 
Едвардом де Боно у 1985 році. Основою цього, приміряючи 6 
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незалежних типів мислення у процесі вирішення практичних 
завдань, можна з легкістю подолати 3 головні проблеми: Зайві 
емоції. Оцінка певної ситуації з різних точок зору сприяє тому, що 
ми приймаємо рішення, здійснивши комплексний аналіз у 6 
незалежних площинах. 

Розгубленість. Багаторівневе завдання підвищеної 
складності може викликати почуття невпевненості у власних 
силах. Концепція паралельного мислення дозволяє підійти до 
вирішення завдання систематично, зібравши факти та оцінивши 
всі «за» і «проти». Непослідовність. Використання такого прийому 
дозволяє структурувати весь масив інформації за окремими 
ознаками, тобто вирішити проблемне питання з використанням 
системного підходу і при цьому залишає місце для творчості. 

Рольова гра «Шість капелюхів» – досить легка, цікава і 
водночас ефективна методика навчання. Вона сприяє 
формуванню в учнів уміння успішно поєднувати системний підхід, 
критичне мислення та генерацію нових ідей! [5, с. 29–30]. 

Література: 
1. Досяк І.М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних 

технологій. 1–4 класи. Харків : Вид. група «Основа», 2007. 160 с. 
2. Как работать с палочками Кюизенера? Игры и упражнения по 

обучению математике детей 5–7 лет / Л.Д. Комарова. Москва : Издательство 
ГНОМ и Д, 2008. 64 с. 

3. Лусс Т.В. Формування навичок конструктивно-ігрової діяльності у дітей 
за допомогою ЛЕГО. Москва, 2013. 96 с.  

4. Нова Українська школа : порадник для вчителя / за заг. ред. Н.М.Бібік. 
Київ : Літера ЛТД, 2018. 160 с. 

5. Шикір Юлія. Метод «Шість капелюхів мислення» : історія, сутність, 
переваги. Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку 
суспільства. 2020. Вип. 2. С. 162–167. 

 
 

ТЕСТ ЯК ЗАСІБ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ: КЛЮЧОВІ 
ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
На сьогодні питання якості освіти набувають особливого 

значення, це стосується всіх освітніх ланок, від початкової до 
вищої освіти. Як справедливо визначає О. Ляшенко [3], якість 
освіти – це багатовимірне методологічне поняття, яке рівнозначно 
відображає суспільне життя, його соціальні, економічні, політичні, 
педагогічні, демографічні й інші життєво значущі для розвитку 
людини сторони. У структурі якості освіти виокремлюють такі 
складові: якість навчально-методичної бази, що передбачає 
ресурсне забезпечення закладів освіти на належному рівні; якість 
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педагогічних кадрів та професорсько-викладацького складу; 
якість об’єкта навчання, що передбачає оцінювання рівня 
підготовки фахівців, здатних до ефективної професійної 
діяльності, до швидкої адаптації в умовах науково-технічного 
прогресу, які володіють технологіями у межах свого фаху, умінням 
використовувати свої знання для виконання професійних  
завдань [5]. 

Успішне втілення державної політики забезпечення якості 
вищої освіти можливе за наявності відповідних механізмів та 
інструментів її забезпечення, а також вимірювання досягнутих 
результатів, на що вказують А. Василюк, М. Дей та ін. [5]. Наразі 
одним із провідних засобів вимірювання є педагогічне тестування. 
Огляд ключових понять цього науково-педагогічного напряму є 
метою даної роботи. 

Педагогічна тестологія або педагогічна кваліметрія – 
достатньо новий прикладний напрямок педагогіки з питань 
розробки тестів навчальних досягнень, організації процесу і 
технології тестування, обробки, інтерпретації і шкалювання 
результатів. Вона є найбільш об’єктивною, незалежною 
діагностичною системою вимірювання навчальних досягнень 
учнів/студентів, що надає можливість масової, швидкої, 
багатовимірної діагностики результатів освітньої діяльності. Як 
вважають науковці і доводить практика, професійно складені 
тести є об’єктивним діагностичним засобом, який 
характеризується такими критеріями, як точність, повнота, 
достатність, систематизованість, оптимальність, узагальненість, 
оперативність і доступність. 

Розглянемо ключові поняття сучасної педагогічної 
тестології. У перекладі з англійської «test» – це перевірка, 
випробування. Проте поняття «педагогічний тест» розглядається 
у двох значеннях: як метод педагогічного вимірювання і як 
результат використання тесту, що складається з множини 
завдань (Н. Гронлунд [2]). У вітчизняній тестології педагогічний 
тест розглядається як вимірювальний засіб, що є 
стандартизованою системою каліброваних завдань специфічної 
форми, що дозволяє надійно й об’єктивно оцінити рівень 
навчальних досягнень випробовуваних і відтворити результат у 
кількісному еквіваленті [1]. При цьому тест є не лише засобом 
перевірки, але й технологією і методом педагогічної діагностики. 
У професійно складеному педагогічному тесті система завдань 
організована у такий спосіб, щоб максимально об’єктивно 
визначити реальний рівень підготовки кожного відповідно до 
єдиних для всіх випробовуваних вимог, а також 
унеможливлювати вплив суб’єктивного чинника. 
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Тому тестування можна розглядати як стандартизовану 
процедуру вимірювань навчальних досягнень студентів, обробки 
результатів тестування, кількісного і якісного аналізу навчальної 
діяльності і навчальних досягнень.  

Серед ключових понять педагогічної тестології: 
педагогічне завдання як одиниця контрольного матеріалу; 

кожне завдання оцінюється за параметрами значущості, 
відповідності контрольованого елементу змісту дисципліни 
вимогам галузевого стандарту, базовості, часу виконання, 
складності, диференціюючої здатності тощо. При відборі завдань 
дотримуються принципу відображення змісту навчальної 
дисципліни в завданнях тесту: значущості, оптимальності, 
наукової достовірності, зростаючої складності завдань, 
комплексності й збалансованості, взаємозв’язку форми і змісту, 
відповідності сучасному стану науки;  

завдання в тестовій формі (або претестові) – це 
завдання, сформульовані у формі істинного або помилкового 
логічного твердження, мають однакову для всіх випробовуваних 
інструкцію і послідовність розташування елементів, чітко 
позначене місце для фіксації відповідей, подібність принципів 
оцінювання та інтерпретації результатів; фактично – це завдання, 
які проходять апробаційне (пілотажного) тестування, а після 
статистичної обробки результатів завдання стають тестовими, 
або каліброваними, і можуть включатися до тесту; 

дистрактор (від англ. «distracter» – відволікаючий) – це 
правдоподібна неправильна відповідь на тестове завдання; якість 
дистракторів валідізується за рівномірністю розподілу частот 
вибору різних дистракторів (дистракторний аналіз); 

специфікація – процедура, яка використовується під час 
конструювання і використання тесту та визначає цілі і завдання 
тестування, терміни його проведення, час роботи над тестом, 
кількість і тип використовуваних завдань, змістовну структура 
тесту, статистичні дані апробації, систему оцінювання й 
інтерпретації результатів тестування; специфікація тесту є 
змістовним планом тесту, необхідним для розробників та 
експертів, містить послідовність дій (алгоритми та інструкції) й 
основні вимоги, принципи до конструювання, призначення, 
застереження й обмеження щодо використання . 

З погляду змісту і структури, призначення і практики 
тестування в сучасній літературі виділяють декілька типів тестів: 
гомогенні, гетерогенні (комплексні, професійно-орієнтовані), 
інтегровані, адаптивні та ін. 

Гомогенні тести є системою змістовно однорідних завдань, 
призначених для вимірювання рівня підготовки випробовуваних з 
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однієї навчальної дисципліни або одного розділу дисципліни 
(монодисциплінарні). 

Гетерогенні тести складаються з системи завдань для 
вимірювання знань із декількох навчальних дисциплін відразу і 
для оцінки рівня когнітивного розвитку випробовуваних. 
Гетерогенний тест може складатися з декількох гомогенних 
субтестів. Використовуються такі тести для оцінки комплексної 
підготовки випускників ЗЗСО, ЗВО або під час прийому фахівців 
на роботу. 

Інтегровані тести також складаються з системи завдань 
зростаючої складності і використовуються для діагностики 
підготовки фахівця, якості отриманої вищої освіти. Вони містять 
такі завдання, для розв’язку яких потрібні синтезовані знання з 
двох або декількох навчальних дисциплін. Такому тестуванню, 
відповідно, повинне передувати й інтегроване навчання, що є 
висококваліфікованою формою підготовки на міжпредметному 
рівні.  

Адаптивним тестом називається тест, підібраний за рівнем 
складності відповідно до рівня підготовки випробовуваного. 
Завдання адаптивного тесту, як правило, пропонуються по 
одному, ізольовано від усієї сукупності, залежно від відповіді 
тестованого на попереднє.  

Стандартизований тест – це тест певної довжини і 
складності, параметри і характеристики якого отримані на 
репрезентативній вибірці досліджуваних, задовольняють 
діагностично заданій меті і дозволяють використовувати його для 
педагогічного тестування з автоматизованою перевіркою 
успішності виконання, оцінюванням, статистичною обробкою, 
інтерпретацією, екстраполяцією результатів тестування на 
генеральну вибірку.  

Отже, педагогічна тестологія є одним із ключових напрямів 
у системі оцінювання якості освіти. Для організації та проведення 
тестування на різних освітніх рівнях (ДПА, ЗНО, мультіпредметні 
тести для вступу в магістратуру різних спеціальностей тощо) 
активно залучаються принципи наукової організації тестового 
контролю, вироблені на основі узагальнення зарубіжного і 
вітчизняного передового досвіду (Н. Булах, Дж. Вілфорд, 
І. Войтович, Н. Гронлунд, Л. Кухар, Ю. Нейман, В. Сергієнко та ін.).  
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ТЕХНІКА ГЕЙМІФІКАЦІЇ НА УРОКАХ: СЕРВІС WORDWALL 
Ткаченко О. С. 

Ліцей зі структурним підрозділом гімназії № 6 
Покровської міської ради Донецької області 
м. Покровськ, Донецька область, Україна 

Організація дистанційного (змішаного) навчання в умовах 
воєнного стану ставить перед учительством дуже непросте 
завдання визначення конкретного змісту й обсягу навчального 
матеріалу, що розглядатиметься на уроці. Саме тому організація 
і здійснення освітнього процесу у вітчизняних закладах освіти є 
важливим проявом боротьби з агресором, активної протидії його 
планам загарбання України, знищення українців як нації. 

Ідея нової української школи – зробити навчання сучасним 
і цікавим, організувати навчальний процес таким чином, щоб учні, 
вчителі і батьки з радістю приходили до школи, і при цьому щоб 
учні здобули необхідні компетентності для успішного подальшого 
життя у суспільстві.  

Навчання математики в новій українській школі засноване 
на засадах компетентнісного підходу. Тобто, має відбутися 
перехід від традиційної інформаційно-накопичувальної 
спрямованості процесу навчання до формування і розвитку у 
учнів здатності самостійно практично діяти, застосовувати досвід 
у різних ситуаціях. Акцент на формування ключових 
компетентностей, необхідних для життя в суспільстві та 
швидкозмінному світі.  

Спостерігаємо зміну у мотиваційній сфері учасників 
навчального процесу. Якщо раніше учні сприймали навчання як 
обов’язок, і цього було інколи достатньо для того, щоб здобувати 
знання, уміння і навички, то зараз на перше місце все ж виходить 
інтерес до навчання та отримання задоволення від досягнення 
успіху. Сучасним учням важко втримувати увагу, якщо вони не є 
активними учасниками навчального процесу. Тож, в НУШ 
переважають різноманітні інтерактивні форми навчання. 
Інтерактивного навчання – це навчання, яке передбачає активно 

http://www.znannya.org/?view=group:testology
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взаємодіють між собою учасників навчального процесу. Це може 
бути взаємодія вчителя та учня, взаємодія учнів між собою тощо. 
Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути 
демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично 
мислити, приймати продумані рішення, виховують почуття 
толерантності тощо. Тобто, формуються м’які навички, що є 
важливими для життя в демократичному суспільстві. 

Одна з актуальних проблем у шкільній̆ освіті – відсутність у 
дітей̆ мотивації̈ під час навчання. Як наслідок – брак 
наполегливості. І те, що може стати реальною панацеєю – 
гейміфіковане навчання. Але що таке гейміфікація? Як її 
реалізувати на своїх уроках? Які конкретні інструменти 
застосувати? 

Завдання і цілі гейміфікації освітніх процесів 
Для того, щоб досягти успіхів та прогресу в навчанні, перед 

кожним уроком варто ставити конкретні цілі. Гейміфікація 
допомагає їх досягти та навіть перевищити. Вона: 

− створює стимул для навчання та відвідування уроків; 

− раціоналізує використання часу як на самих уроках, так і 
в години самостійної роботи учнів; 

− дозволяє організувати й контролювати навчальний 
процес; 

− підвищити рівень знань, особистісного зростання учнів; 

− надає учням можливості контролювати хід навчального 
процесу. 

Використання елементів гейміфікації насамперед впливає 
на активізацію учнів. Сидячи перед екраном, дітям та підліткам 
важко бути сфокусованими та активними під час уроку. Вони 
часто не хочуть вмикати камеру, працювати у групах та 
співпрацювати з учителем. Гейміфікація – чудове рішення в 
такому випадку. Ігрові елементи швидко активізують учнів та 
стимулюють їхній інтерес. 

Перевірки, тести та контрольні можна подати у формі 
змагання. Це викликає азарт та бажання виконати завдання 
якнайкраще. Доповнити навчальний процес можна конкурсами, 
які закріплюють навички. Учні сприймають їх як розвагу, а на ділі 
це – реальна практика. 

Щоб повністю гейміфікувати елементи навчального 
процесу, можна використовувати програми та платформи, які 
дають доступ до ігор на кмітливість, дозволяють створювати 
інтерактивні завдання чи навіть цілі квести та історії  

Гейміфіковані домашні завдання можуть стати крутою 
практикою для підвищення інтересу школярів до їхнього 
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виконання. Більш докладно зупинимося на прикладі сервісу  
Wordwall.  

Wordwall можна використовувати для створення 
інтерактивних вправ і матеріалів для роздруку. Більшість наших 
шаблонів доступні в інтерактивному вигляді, а також у версії для 
роздруку. 

Інтерактивні вправи можна відтворювати на будь-якому 
веб-пристрої, наприклад, комп’ютері, планшеті, телефоні чи 
інтерактивній дошці. Учні та учениці можуть відтворювати їх 
самостійно, або це може робити вчитель чи вчителька в той час 
як учні та учениці виконують вправу по черзі біля дошки. 

Матеріали для роздруку можна роздрукувати з сайту або 
завантажити у вигляді файлу PDF. Їх можна використовувати як 
додаток до інтерактивної вправи або як окрему вправу. 

Вправи створюються за допомогою шаблонів. Ці шаблони 
включають знайомі класичні формати, як-от вікторина і кросворд. 
Є також аркадні ігри, наприклад, погоня в лабіринті і літак, а ще 
інструмент для управління класом, як-от план розсадження. 

Щоб створити нову вправу, виберіть шаблон і додайте 
вміст. Це дуже легко: ви можете створити інтерактивну вправу 
всього за кілька хвилин. 

Якщо ви вже створили вправу, ви все ще можете обрати для 
неї інший шаблон за допомогою натискання однієї кнопки. Це 
зекономить ваш час і допоможе впровадити зміни і покращити 
ресурси. 

Не обов’язково використовувати заздалегідь створені 
вправи. Якщо ви знайшли вправу, яка чимось вам не підходить, 
ви легко можете відредагувати її вміст відповідно до своїх уроків і 
стилю навчання. Інтерактивні вправи можуть мати різні теми. 
Кожна тема змінює вигляд вправи, використовуючи різну графіку, 
шрифти та звуки. Крім того ви знайдете додаткові можливості 
встановлення таймера або редагування гри.  

Вправи у Wordwall можна задавати учням та ученицям як 
завдання. Коли вчитель чи вчителька створює завдання, учні та 
учениці спрямовуються до цього конкретного завдання і не мусять 
заходити через головну сторінку вправ. 

Цю функцію можна використовувати у класі, де учні та 
учениці мають доступ до власних пристроїв, або задавати як 
домашнє завдання. 

Результати всіх учнів та учениць зберігаються і стають 
доступними для вчителя чи вчительки. 

Будь-яку створену вами вправу можна зробити 
загальнодоступною. Це дасть змогу надсилати посилання на 
сторінку вправи у електронному листі, через соціальні мережі 
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тощо. Це також дозволить іншим вчителям та вчителькам 
знаходити вправу у результатах пошуку спільноти, користуватися 
нею і створювати інші вправи на її основі. Якщо бажаєте, ви 
можете залишити прави приватними, тоді лиш ви матимете до них 
доступ. 

Вправи Wordwall можна розміщувати на інших сайтах, 
використовуючи фрагмент коду HTML. Він працює так само, як 
функція додавання відео з YouTube чи Vimeo, що надає вам 
версію вправи, яку можна відтворювати на вашому власному 
сайті. Це відмінний спосіб для вдосконалення блогу чи 
віртуального навчального середовища вашої школи (ВНС). 

Якісна освіта – це запорука конкурентоспроможності 
особистості в сучасному світі, фундамент досягнення життєвого 
успіху, кращого майбутнього людини, майбутнього нації. 
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МЕТОДИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ЗАСОБІВ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ 
Трінченко С. 

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

У педагогічному дослідженні слово «методика» найчастіше 
вживається у трьох значеннях:  

«Методика» як педагогічна наука, яка має, з одного боку, 
характеристики, притаманні будь-якій науці (теоретичний 
фундамент, експериментальну базу, робоче поле для перевірки 
науково обґрунтованих гіпотез), а з другого – специфічні об’єкти 
дослідження, що зумовлені як особливостями самого предмета, 
так і шляхами оволодіння ним. 

«Методика» як сукупність форм, методів і прийомів роботи 
вчителя; це – «технологія» професійної практичної діяльності. 

«Методика» як навчальна дисципліна. Методика як наука 
тісно пов’язана з концепцією навчального процесу, його 

http://delo.ua/lifestyle/chto-takoe-gejmifikacija-i-kak-ona-pomogaetrasshevelit-sotrudni-202074
http://delo.ua/lifestyle/chto-takoe-gejmifikacija-i-kak-ona-pomogaetrasshevelit-sotrudni-202074


216 

основними компонентами, які й складають сукупність об’єктів 
вивчення та об’єктів дослідження.  

Метод – це головний інструмент педагогічної діяльності, 
лише з його допомогою виробляється продукт навчання, 
здійснюється взаємодія вчителя й учнів. Методи навчання 
поділяються на загальні та спеціальні. Загальні застосовуються у 
закладах загальної середньої освіти при вивченні різних 
навчальних предметів; спеціальні – під час вивчення окремих 
навчальних предметів. Сукупність методів викладання того чи 
іншого предмета є методикою викладання. 

Методика навчального предмета – це галузь педагогічної 
науки, яка досліджує закономірності вивчення певного 
навчального предмета. До змісту методики входять: 

− установлення пізнавального та виховного значення 
даного навчального предмета та його місця в системі шкільної 
освіти; 

− визначення завдань вивчення даного предмета та його 
змісту; 

− вироблення відповідно до завдань і змісту навчання 
методів, методичних засобів та організаційних форм навчання [4]. 

Методика навчання іноземних мов – це самостійна, 
комплексна, теоретична і прикладна наука, яка досліджує 
закономірності, цілі, зміст, методи і засоби, а також способи учіння 
і виховання учнів на матеріалі іноземної мови [5]. 

Об’єктом методики навчання іноземних мов є процес 
навчання іноземної мови як нового засобу спілкування у діалозі 
культур у різних типах навчальних закладів, а її предметом – 
методи, прийоми і засоби навчання іншомовного спілкування, 
тобто способи управління процесом оволодіння учнями 
іноземною мовою навчання. Між об’єктом і предметом існує 
двосторонній зв’язок. У методиці викладання іноземних мов 
виділяють дві функціонально різні методики: загальну та 
спеціальну. Загальна методика займається вивченням 
закономірностей та особливостей процесу навчання будь-якої 
іноземної мови у будь-якому типі навчального закладу. 
Спеціальна методика досліджує навчання конкретної іноземної 
мови у певному типі навчального закладу з урахуванням мовних і 
мовленнєвих особливостей рідної мови [6]. 

Добираючи методики дослідження, важливо дотримуватися 
таких вимог: 

− застосовувати поєднання методів, яке б відкривало 
різнобічні відомості про розвиток особистості, колективу, іншого 
об’єкта виховання чи навчання; 
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− використовувані методи мають забезпечити одночасно 
вивчення діяльності, спілкування та інформованості особистості; 

− методи мають відображати динаміку розвитку певних 
якостей, як у віковому плані, так і протягом певного проміжку часу; 

− використовувати такі методи, які дають змогу одержати 
відомості про учня з багатьох джерел. 

Пошук ефективних шляхів навчання, розвиток пізнавальних 
інтересів і виховання в кожного учня свідомого ставлення до 
оволодіння знаннями з англійської мови залишаються дуже 
актуальними. Ефективність навчання іноземної мови насамперед 
залежить від чіткої та гнучкої організації навчального процесу на 
уроці, від уміння вчителя враховувати реальне засвоєння 
матеріалу кожним учнем та його індивідуальні особливості. 

Умови успішного навчання іноземної мови (за A. Гембарук): 
1. Особистісно-орієнтована спрямованість навчання, 

спрямованість на мовну особистість учня.  
2. Учитель – головний суб’єкт навчального процесу, 

помічник та організатор спілкування іноземною мовою.  
3. Опора процесу навчання іноземної мови на іншомовний 

текст як одиницю комунікації.  
4. Забезпечення навчальним процесом розвитку здібності 

учнів здійснювати комунікативну діяльність самостійно.  
5. Широке застосування інтерактивних форм навчання.  
6. Діяльнісна основа навчання.  
7. Надання переваги самостійним, груповим і колективним 

формам роботи.  
8. Широке застосування ситуацій реального мовленнєвого 

спілкування.  
9. Активізація і розвиток інтелектуальних здібностей, знань 

і мовленнєвого досвіду кожного учня [1]. 
Методика сучасного уроку іноземної мови тісно пов’язана з 

інтерактивними методами. Тому вчитель іноземної мови повинен 
бути креативним та артистичним, адже якість людської мови як 
засобу спілкування визначається двома характеристиками: 
швидкістю мовленнєвої реакції та широти кругозору. Ось чому 
інтерактивні методи, засновані на артистичному, творчому підході 
до навчання іноземній мові, нині найбажаніші. Вчитель повинен 
ставити головний акцент на завдання, які розвивають творчий 
початок особистості, підвищують мотивацію до вивчення мови та 
покращують мову як основний механізм комунікації. 

Структура уроку визначається його змістом і місцем у циклі 
уроків. Традиційно урок складається з етапів. В цілісній його 
структурі виділяється початок, основна та заключна частини 
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уроку. До основних компонентів початку уроку відносять 
організаційний момент та мовленнєву зарядку.  

Початок уроку виконує дві важливі функції: організацію 
класу до активної роботи на уроці (привітання, приведення учнів 
до готовності співпрацювати) і мотивацію навчальної діяльності.  

В ході основної частини уроку вирішуються його головні 
завдання. Вона може включати такі компоненти: подача нового 
матеріалу, тренування учнів у вживанні цього матеріалу в 
мовленні, практика в мовленнєвій діяльності, систематизація або 
узагальнення вивченого і контроль мовленнєвих навичок та вмінь. 
При плануванні введення нового матеріалу важливо правильно 
визначити обсяг матеріалу для уроку, послідовність його 
презентації та співвідношення витрат часу на пояснення 
матеріалу та його тренування на користь останнього. Найбільшу 
частину уроку займає вправляння (тренування та практика в 
мовленнєвій діяльності).  

Кінець уроку повинен підсумувати те, що було досягнуто на 
уроці. Його компонентами є повідомлення домашнього завдання 
та підбиття підсумків уроку. В окремих випадках доцільно 
перевірити, як учні зрозуміли завдання і чи зробили відповідні 
записи в щоденниках. Завершуючи урок, учитель підсумовує 
успіхи учнів, торкаючись разом з тим і недоліків їх роботи, 
оголошує та мотивує оцінки, записує їх в журнал та щоденники 
учнів, роз’яснює домашнє завдання. 

Метою навчання англійської мови у початковій школі є 
формування комунікативної компетентності учнів, яка 
реалізується у здатності до мовного спілкування. Запорукою 
успішної мовної активності учнів є нетрадиційні форми уроків з 
використанням інтерактивних технологій, в ході яких учні 
долучаються до мови країн, що вивчають, а також розширюють 
знання про культурну спадщину рідної країни, що дозволяє учням 
початкової школи брати активну участь у діалозі культур. 

У сучасних умовах інтерактивні методи повинні стати 
головними, оскільки вони формують творчу, мовленнєву 
особистість, яка швидко реагує та адаптується до будь-якого 
мовленнєвого середовища і певних соціальних умов. 
Використання цих методів дає дуже хороші результати при 
навчанні англійській мові. В основі цих методів лежать вправи, які 
розвивають швидкість реакції та розширюють кругозір учнів 
початкових класів [2]. 

Отже, для ефективного навчання англійської мови учнів 
початкової школи та для кращого запам’ятовування важливо 
використовувати інтерактивні методи навчання, які відіграють 
важливу роль в осмисленні предмета пізнання, а також розвивати 
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навички спонтанного мовлення. Вони сприяють кращому 
засвоєнню і збільшенню мотивації учнів початкових класів. 
Завдання школи полягає в тому, щоб виховувати здатність учнів 
долати життєві труднощі, самостійно приймати рішення, навчити 
розвивати себе як особистість, здатну робити вибір і 
контролювати своє життя, брати на себе відповідальність за свої 
дії, захищати себе і свої життєві цінності, а також діяти відповідно 
до них, здатну піклуватися про інших, діяти з ними і для них. Саме 
завдяки правильно підібраним інтерактивним методам навчання 
можна збільшити інтерес учнів початкових класів до вивчення 
англійської мови як у стінах школи, так і до самостійного 
опанування мовою. 
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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Забудеш рідний край – тобі твій корінь всохне 

П. Тичина 
В умовах реалізації державної політики, пріоритетом якої 

впродовж усіх років проголошення незалежності України є 
існування та процвітання Української держави, забезпечення її 
національної безпеки та оборони, актуальним є питання 
«формування та утвердження української громадянської 
ідентичності» [4]. Особливої значущості набуває окреслена 
проблема в найскладніший для всіх українців час 
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повномасштабної війни, розв’язаної російською федерацією 
проти України, що стало загрозою для незалежності, соборності 
та взагалі існування нашої держави. Відповідно до цього 
пріоритетним у національній системі освіти є «удосконалення та 
розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-
патріотичного виховання» та громадянського навчання дітей та 
молоді на всіх ступенях освіти [4].  

Вивчення нормативних освітянських документів надало 
можливості констатувати, що за останні роки на 
загальнодержавному рівні напрацьовано міцне нормативне 
підґрунтя національно-патріотичного виховання: Укази 
Президента України, підзаконні нормативні акти та цільові 
програми, щорічні інформаційні матеріали МОН про національно-
патріотичне виховання в закладах освіти. Найбільш вагомими 
серед них є Постанова Верховної Ради України «Про прийняття 
за основу проєкту Закону України про основні засади державної 
політики у сфері утвердження української національної та 
громадянської ідентичності» [2], «Стратегія національно-
патріотичного виховання на 2020–2025 рр.» [5], Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій щодо 
реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 
2020–2025 рр. [3]. У цих та інших нормативних документах 
акцентовано увагу на основних викликах, що стоять перед 
освітою, та які потребують термінованого вирішення всією 
освітянською спільнотою – удосконалення національно-
патріотичного виховання, надання «системності цьому вкрай 
важливому для держави процесу» [5]. 

За часи реформування української школи вагомість 
окресленого питання обґрунтована в наукових розвідках сучасних 
вітчизняних науковців, як-от: Н. Басюк, Л. Височан, А. Добридень, 
Н. Калита, Т. Коваль, В. Колісніченко, Н. Майгутяк, С. Матвієнко, 
В. Матящук, А. Солонська, Г. Церковна та ін. Дослідники 
одностайно зазначають, що фундаментом, на якому 
вибудовується вся система формування як майбутнього 
громадянина України взагалі, так і утвердження української 
національної та громадянської ідентичності, національно-
патріотичного виховання зокрема, виступає початкова школа. До 
того ж усе, що закладатиметься учням у цей віковий період, 
позначатиметься на подальшому житті кожної людини та 
визначатиме успіх у сформованості її активної громадянської 
позиції, яка виявлятиметься в певних діях щодо розбудови 
України як суверенної держави, збереження її територіальної 
цілісності. 
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Аналіз наукових джерел також засвідчив підвищену увагу 
іноземних науковців до патріотичного виховання молоді: 
N. Aitymbetov, E. Assyltaevac, H. Garrett, U. Mekhritdinovich, 
B. Mönkediek, A. Rylieieva, Z. Tolen, S. Tulenovab, M. Turner та ін. 
У наукових здобутках авторами актуалізуються різнопланові, 
часом суперечливі, питання, пов’язані передусім із різним 
визначенням пріоритетних напрямів виховання молоді, 
обумовлених різними культурно-історичними аспектами країн, 
їхніми цінностями, історичним досвідом тощо. Актуальності 
здебільшого зазнають теоретичні засади, а також питання 
педагогічних та методичних можливостей формування 
загальноєвропейської громадянської ідентичності, цінностей 
миру і свободи в закладах освіти.  

У такий спосіб доцільним є констатувати підвищену 
зацікавленість науковців різних країн до національно-
патріотичного виховання дітей та молоді. Водночас питанням 
утвердження громадянської ідентичності на рівні початкової 
освіти приділяється недостатньо уваги. Під національною 
громадянською ідентичністю розуміємо сприймання себе як 
громадянина України; ототожнення себе з українською нацією; 
належність особистості до українського народу. Головними 
маркерами відчуття себе невід’ємною частиною єдиної 
національної спільноти є: українська мова в статусі державної, 
історична пам’ять, традиції та звичаї українського народу, 
державна символіка, календар святкових дат, цінності тощо. 
Лише за сукупності всіх індивідів, які пройшли таке 
самовизначення з національної належності, можливим є говорити 
про створення необхідного та надійного фундаменту для 
формування потужного громадянського суспільства, сильної нації 
та міцної держави [4]. Одним з основних напрямів формування 
досліджуваного феномена виступає освітній потенціал 
громадянської та історичної освітньої галузі інтегрованого курсу 
«Я досліджую світ», мета якої визначена Державним стандартом 
початкової освіти як «формування…власної ідентичності та 
готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і 
сучасним життям, активної громадянської позиції на засадах 
демократії, поваги до прав і свобод людини, толерантного 
ставлення до оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі з 
урахуванням демократичних принципів» [1].  

Відтак приходимо до висновку про те, що наша держава на 
законодавчому рівні тісно взаємодіє з освітніми установами з 
питань громадянського та патріотичного виховання молодого 
покоління. Пріоритетом усіх освітніх установ є формування 
патріотизму громадян України. Молодший шкільний вік є 
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засадовим у формуванні національної громадянської ідентичності 
й визначальним у сформованості активної громадянської позиції 
в справі розбудови української держави. Перспективним 
убачаємо дослідження форм, методів і прийомів, спрямованих на 
формування досліджуваного феномена на інноваційних засадах 
крізь призму реалізації громадянської та історичної освітньої 
галузі інтегрованого курсу «Я досліджую світ». 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ 
ПІДТРИМКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ 
РОБОТИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

ОСВІТИ 
Фадєєва О. Ю. 

Новожеланівська спеціальна школа № 39  
Донецької обласної ради 

с. Новожеланне, Покровський район,  
Донецька область, Україна 

В наш час глобальної інформатизації сучасний учень 
постійно знаходиться поміж комп’ютерних, електронних та 
цифрових технологій. Для розвитку спеціальної освіти, дуже 
актуальним є використання інформаційно-комунікативних 
технологій, як дієвого допоміжного засобу у роботі з дітьми з 
особливими освітніми потребами. На сучасному етапі 
вдосконалення спеціальної освіти все частіше виникають 
потреби, які не можуть задовольнити класичні освітні та 
дефектологічні методи, прийоми та технології, тому доцільним є 
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впровадження ІКТ з подальшою індивідуалізацією під потреби 
надання спеціальної освіти. 

Застосування яких активізують пізнавальну, творчу, 
активну діяльності. Також мотивують дітей з особливими 
освітніми потребами до навчання та сприяють їх соціалізації, 
адже інформаційно-комунікативні технології відкривають широкі 
можливості для покращення якості освіти, її доступності. 

Саме комп’ютерні технології можна вважати новим засобом 
передачі знань для якісного навчання, виховання та розвитку 
дитини з ООП. Цей засіб дозволяє: 

− цікаво навчати; 

− забезпечити легкість сприймання інформації; 

− знаходити індивідуальний підхід; 

− навчити освоювати, перетворювати і використовувати 
інформацію; 

− зробити навчання мобільним, диференційованим та 
індивідуальним; 

− кращому оцінюванню знань; 

− виховувати самостійність; 

− розвивати відповідальність.  
Використання вчителями-дефектологами електронних 

навчальних ресурсів у корекційному навчанні, дає можливість 
покращити якість навчання та збільшити мотивацію до отримання 
та засвоєння нових знань учням з ООП. Оскільки у них 
відмічається дефіцит розвитку пізнавальної діяльності – 
мислення, пам’яті, уваги, низький словниковий запас та 
недостатнє уявлення навколишнього середовища. Крім того 
інформаційно-комунікативні ресурси дозволяють зробити урок 
цікавим, мотивуючим та сучасним. Під час якого без труднощів 
вдається впроваджувати індивідуальний підхід та навчання, як 
окремих учнів так і груп за рівнями.  

Дефектологи спеціальних шкіл вважають використання ІКТ 
драйвером позитивних змін у навчанні дітей з особливими 
потребами, адже вони відкривають широкі можливості для зміни 
соціальної парадигми, позбавлення від стереотипів, покращення 
якості та доступності освіти. Можна виокремити три основні цілі 
використання ІКТ в інклюзивній освіті: 

− компенсаційні (ІКТ в якості технічної допомоги, 
підтримки, часткової компенсації або заміщення відсутніх 
природних функцій, що дозволяє дітям з особливими потребами 
повноцінно залучатись до процесів спілкування, взаємодії та 
навчання); 
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− комунікаційні (допоміжне приладдя і програмне 
забезпечення, альтернативні форми комунікації, що полегшують 
або уможливлюють спілкування у більш зручний спосіб, 
специфічний для кожного виду функціонального обмеження); 

− дидактичні (сприяють диференціації, задоволенню 
індивідуальних потреб, особистісному розвитку дітей з 
особливими потребами, розкриттю їх здібностей, повноцінній 
інклюзії, включенню в освітнє й суспільне середовище). 

В своїй роботі я визначаю ще одну ціль ІКТ – просвітницьку. 
В наш час Facebook, Youtube, Googleplay, I-tunes є важливими 
інформаційними і світоглядними платформами.  

При використанні ІКТ для навчання учнів з ООП необхідно 
пам’ятати, що існують дефектологічні вимоги: 

− естетичність; 

− науковість; 

− парціальність; 

− практичне навантаження; 

− доступність; 

− емоційна позитивність. 
Під час уроку з використання ІКТ діти сприймають подану 

інформацію значно швидше, виконують спільні завдання, беруть 
участь у групових дискусіях, проходять індивідуальну перевірку 
знань та встановлюється ефективний зворотній зв’язок у системі 
«діти - учитель».  

ІКТ використовую на будь-якому етапі уроку:  

− у процесі актуалізації знань;  

− вивчення нового матеріалу; 

− закріплення; 

− повторення вивченого; 

− контролю, оцінювання. 
При цьому комп’ютер являється джерелом навчальної 

інформації, наочним посібником, тренажером, засобом контролю.  
При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не 

повинен забувати, що це урок. Необхідно складати план уроку, 
виходячи з його цілей. При відборі навчального матеріалу він 
повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: 
систематичності та послідовності, доступності, 
диференційованого підходу, науковості та ін. Плануючи урок 
треба розробити чіткий сценарій заняття з конкретними 
завданнями, вимогами до їх виконання та критеріями оцінювання. 
Важливим фактором при цьому є мотивація навчання, що 
дозволяє: зацікавити дітей у здобутті знань; віднайти стимули 
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щодо активізації самостійної пізнавальної діяльності, творчого 
наукового пошуку.  

Я завжди користуюсь правилом, що спочатку повинно бути 
– живе слово вчителя. Комп’ютер не замінить вчителя, а тільки 
доповнить його!  

Під час проведення уроків я використовую віртуальні 
екскурсії, тестування, інтерактивні таблиці, відео та інтерактивні 
вправи. Все це за необхідністю поєдную в мультимедійній 
презентації, які можуть розв’язати багато проблем процесу 
навчання, а саме: 

− розширювати можливості ілюстративного супроводу 
уроку; 

− реалізувати ігрові методи на уроках, фізкультхвилинки, 
хвилинки релаксації, вправи для очей; 

− організовувати інтерактивні форми контролю знань, 
умінь та навичок; 

− організовувати тестові, творчі роботи, проєкти. 
Усі ці технології дозволяють дітям самим впливати на те, 

що і як вони вивчають. Особливою технологією є тестовий 
контроль він виявляє позитивні та проблемні зони засвоєння 
навчального матеріалу кожним учнем. Електронні тести сприяють 
вирішенню навчальних завдань із оволодіння програмними 
знаннями, вміннями та навичками критичного мислення: вміння 
самостійно аналізувати навчальні питання, оцінювати 
пропоновані варіанти відповідей, робити вибір правильної 
відповіді. 

Інформаційно-комунікативні технології значно покращують 
навчальний процес за рахунок новизни, реалістичності і 
динамічності. Знання отримуються по різним каналам сприйняття 
– зоровий, слуховий і кінестетичний. Це означає, що інформація 
краще засвоюється і запам’ятовується на довгий час. Отже 
проводячи уроки з використанням ІКТ, ми користуємося 
принципом активності дитини, який в процесі навчання був і 
залишається одним з основних у дидактиці. К. Ушинський колись 
сказав, що знання будуть тим міцніше і повніше, чим більшою 
кількістю чуттів вони сприймаються. Праця на уроці із 
застосуванням ІКТ – процес усвідомленого засвоєння матеріалу. 

 Як каже прислів’я: « Тобі скажуть – ти забудеш, тобі 
покажуть – ти запам’ятаєш, ти зробиш – ти зрозумієш». 
Застосування ІКТ – реальність сучасного уроку! 

Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють дітям з 
особливими потребами брати активну участь в навчальному 
процесі попри функціональні обмеження. Завдяки використанню 
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ІКТ, ці діти здатні подолати бар’єри на шляху до навчання, 
оскільки отримують доступ до різноманітних дидактичних 
матеріалів у доступному прийнятному форматі, а також 
демонструвати свої навчальні досягнення. Також інформаційно-
комунікаційні засоби навчання є інструментом соціальної 
інтеграції дітей з ООП, оскільки забезпечують їм вільний доступ 
до знань та інформації, що в подальшому сприятиме повноцінній 
участі в житті суспільства. 
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ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА 
УРОКАХ МИСТЕЦТВА 

Федіна Н. О. 
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 

У наукових дослідженнях вітчизняної та зарубіжної музичної 
педагогіки і психології, проблема розвитку творчого розвитку 
молодших школярів на уроках мистецтва в школі розроблена 
недостатньо. У процесі розгляду сучасного стану досліджуваного 
феномену в нашій роботі виділена проблема дослідження, яка 
полягає в вирішенні наступних протиріч: 

− між визнанням важливості творчого розвитку в процесі 
навчання дітей на уроках мистецтва та недостатньою 
розробленістю науково-обґрунтованих, ефективних педагогічних 
умов розвитку феномену, що вивчається; 

http://aphd.ua/publication-220/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/395429-sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-v-obraz
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/395429-sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-v-obraz
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− між необхідністю розробки методів творчого розвитку у 
молодших школярів на уроках мистецтва і відсутністю методики 
його розвитку.  

Аналіз художньо-педагогічної літератури показав, що, 
незважаючи на наявний досвід осмислення зазначеної проблеми, 
потрібні спеціальні дослідження, присвячені творчому розвитку 
молодших школярів на уроках мистецтва. Цим і обумовлюється 
вибір теми кваліфікаційної роботи.  

Методологічну основу наукового дослідження склали: на 
філософському рівні – положення, що визначають сутність 
інтелекту, його зв'язок з розвитком особистості в системі освіти, 
орієнтацією на загальнолюдські цінності, представлені вченими 
(І. Бех, С. Якименко);  на загальнонауковому рівні – 
фундаментальні роботи вітчизняних (А. Ковінько, М. Лук’янчук) та 
зарубіжних авторів (Г. Дж. Айзенк, А. Біне, Р. Кеттелл, П. Торренс) 
з проблем психології здібностей, інтелекту та креативності; на 
конкретно-науковому рівні – наукові положення психології 
творчості (З. Еманова), вікової психології вітчизняних авторів 
(К. Завалко) та зарубіжних (Ж. Піаже), психології музичних 
здібностей (О. Стріхар); на технологічному рівні принципи та 
концепції музичного розвитку (Л. Масол, О. Рудницька); концепції 
емоційно-естетичного та художньо-естетичного виховання 
(Г. Падалка, О. Ростовський).  

У Концепції Нової української школи (НУШ), у тому числі в 
мистецькій галузі, особлива увага приділяється особистісному та 
інтелектуальному розвитку молодших школярів, де представлено 
коментар щодо особливостей організації освітнього процесу в 
школі І ступеню згідно з новою структурою. Так, в початковій школі 
виділено два цикли навчання: перший – адаптаційно-ігровий (1–2 
класи); другий – основний (3-4 класи). Метою першого циклу 
навчання, відповідно до його назви, буде природне входження 
дитини в шкільне життя, послідовна адаптація до нового 
середовища. До особливостей цього циклу віднесено такі:  

− навчальні завдання і час на їхнє виконання будуть 
визначатися відповідно до (із урахуванням) індивідуальних 
особливостей школярів;  

− навчальний матеріал можна буде інтегрувати в змісті 
споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді 
модулів;   

− обсяг домашніх завдань буде обмежено; 

− навчання буде організовано через діяльність, ігровими 
методами як у класі, так і поза його межами;  
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− учитель матиме свободу вибору (створення) навчальних 
програм у межах стандарту освіти;  

− буде запроваджено описове формувальне оцінювання, 
традиційних оцінок не буде; найважливіше завдання вчителя – 
підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до 
пізнання.  

Метою другого циклу є здійснення навчального процесу з 
концентрацією педагогічної уваги на формуванні в учнів 
відповідальності і самостійності; підготовка до успішного 
навчання в основній школі. Його суттєвими ознаками є:  

− використання у процесі навчання методів, які вчать 
здійснювати самостійний вибір, пов’язувати вивчене з практичним 
життям, враховують індивідуальність учня;  

− запроваджується предметне навчання; – частина 
предметів передбачатиме оцінювання [2, с. 19–20].  

Спираючись на власний багаторічний науково-педагогічний 
досвід, зокрема на результати теоретичних і експериментальних 
досліджень, вітчизняною вченою Л. Масол було обґрунтовано 
авторську концепцію поліцентричної інтеграції змісту загальної 
мистецької освіти, яку реалізовано в навчальних програмах для 
початкової, основної і старшої школи. Концепція включає 
теоретичне обґрунтування основних структурних компонентів 
художньо-педагогічної системи (цілі – зміст – процес – результат 
– оцінювання); її функцій, принципів, цілей і завдань у єдності 
видів діяльності (сприймання та аналіз-інтерпретація творів 
мистецтва, художньо-практична діяльність, творче 
самовираження, комунікація на основі діалогу культур), що 
забезпечує формування в учнів ключових, міжпредметних і 
предметних компетентностей. В статті «Інтеграція? Інтеграція. 
Інтеграція… Інтеграція! (Поліцентрична інтеграція змісту 
загальної мистецької освіти) (2020) авторка розкриває 
системоутворюючу ідею цієї концепції – питання інтеграції з 
огляду на її актуалізацію, спричинену масовим впровадженням 
інтегративних курсів в НУШ [1, с. 23].  

Література: 
1. Масол Л.М. Інтеграція? Інтеграція. Інтеграція… Інтеграція! 

(Поліцентрична інтеграція змісту загальної мистецької освіти). Мистецтво та 
освіта. 2020. № 1(95). С. 20–26. 

2. Нова українська школа : порадник для вчителя / за заг. ред. Бібік Н. М. 
Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с. 
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ДО ПИТАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ 
МЕДІАГРАМОТНІСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА 

УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 
Федяніна О. І. 

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

Медіаграмотність – саме та компетентність, яка набула 
неабиякої актуальності від 2014, а через повномасштабне 
вторгнення країни-агресора росії в 2022-му стала життєво 
необхідною кожному громадянину й громадянці України. Із 
початком війни у прямому сенсі цього слова інформаційна війна 
активізувалася з новою силою, тим самим актуалізуючи проблему 
формування медіаграмотності українського суспільства, 
починаючи змалечку. Як зазначено в Концепції впровадження 
медіаосвіти в Україні, загострення потреби в інтенсифікації 
розвитку медіаосвіти зумовлено необхідністю протистояти 
зовнішній інформаційній агресії та руйнівній зарубіжній 
пропаганді. І далі акцентується, що в цих умовах медіаосвіта стає 
фундаментальною складовою інформаційної безпеки країни, 
відіграє стратегічну роль у вихованні патріотизму молоді, 
формуванні української ідентичності. Медіаосвіта має стати 
одним з головних чинників забезпечення відкритості освіти щодо 
сучасних швидко змінюваних знань і наближення змісту освіти до 
потреб повсякденного життя людини [3].  

Це розуміє насамперед педагогіко-психологічна спільнота 
від науковців до педагогів-практиків. У 2016 році розпочалася 
реформа освіти – чи не єдина реформа в нашій країні, яка діє і 
має позитивні результати. Головною метою реформування стало 
створення такої школи, у якій буде приємно навчатись і яка 
даватиме учням не тільки знання, й уміння застосовувати їх у 
повсякденному житті. У Концепції нової української школи також 
визначено, кого має готувати школа – це освічені українці, 
усебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, здатні до 
ризику та інновацій. Українці, які за час навчання мають набути 
десяти ключових компетентностей, серед яких інформаційно-
цифрова, що передбачає впевнене, а водночас критичне 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій для 
створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, у 
публічному просторі та приватному спілкуванні. Ця 
компетентність містить також й інформаційну й медіаграмотність, 
основи програмування, алгоритмічне мислення, роботу з базами 
даних, навички безпеки в інтернеті та кібербезпеці. Розуміння 
етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна 
власність тощо [4].  



230 

Важливість формування медіаграмотності набула розвитку 
і в новому Державному стандарті початкової освіти (2018), у якому 
вперше було закладено змістову лінію медіаграмотності, тобто 
передбачено, що школяр Нової української школи має засвоїти 
навички зі сприйняття, аналізу, інтерпретації, критичного 
оцінювання інформації в текстах різних видів та медіатекстах. 
Серед загальних результатів навчання дев’яти освітнїх галузей у 
Державному стандарті початкової освіти є такі, що спрямовані на 
формування умінь виокремлювати, аналізувати, інтерпретувати, 
критично оцінювати інформацію в медіатекстах і використовувати 
її для збагачення свого досвіду; також ідеться про вміння 
створювати медіатексти та взаємодіяти з іншими особами в 
режимі реального часу. Також наскрізними вміннями у всіх 
ключових компетентностях названі вміння розуміти інформацію, 
записану/передану різним способом або відтворену технічними 
пристроями, уміння виявляти припущення та інформацію, надану 
в тексті в неявному вигляді, доводити надійність аргументів, 
підкріплюючи власні висновки фактами з тексту та неявними 
доказами, висловлювати ідеї, пов’язані з новим розумінням тексту 
після його аналізу та добору контраргументів, що свідчить про 
формування критичного мислення [1]. 

Це стало можливим також і через те, що сьогодні до школи 
прийшли ті, кого за «Теорією поколінь» американських 
дослідників Ніла Хоува та Вільяма Штрауса називають 
поколінням Z. Це діти початку 2000-х, для якого цифровий світ є 
цілком реальним. Покоління, яке народжене начебто з гаджетом 
у руках. Вони прекрасно почуваються в соціальних мережах. Для 
них не проблема зняти та змонтувати на своєму телефоні відео 
та опублікувати його в TikToці. Вони радше візуали, ніж читачі, до 
того швидко знаходять і обробляють інформацію [2]. 

Вивчаючи питання актуальності формування 
медіаграмотності у здобувачів початкової освіти, ми спираємося 
на результати наукових досліджень відомих фахівців у цій галузі: 
О. Бурцевої, О. Волошенюк, Т. Євтухової, В. Іванова, Т. Іванової, 
М. Маклюена, Л. Мастермана, Л. Масол, Л. Найдьонової, 
Є. Суботи, О. Невмержицької, Г. Онкович та ін. 

Слід зазначити, що медіаграмотність в школах України 
почали впроваджувати після ухвалення Концепції зі 
впровадження медіаосвіти в Україні у 2010 році. Згодом, у 2016 
році, вийшла її нова редакція, у якій враховувався вплив 
інформаційної війни, медійна ретравматизація постраждалих від 
військових дій тощо. За положеннями цієї концепції формування 
медіаграмотоісті триває на всіх рівнях освіти, від закладів 
дошкільної освіти до вишів і реалізується шляхом запровадження 
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в навчальний процес окремих курсів, інтегрування медіаосвіти в 
чинні предмети, спеціальні навчальні курси, факультативи, 
гурткову, студійну та інші форми позакласної роботи [3]. 

У початковій школі медіаграмотність запроваджують через 
курси «Сходинки до медіаграмотності» (програма розроблена 
Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 
Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, 
Академією української преси) та «Я у медіапросторі» (авторка 
Інна Іванова) та інтегруючи у предмети всіх галузей. 

Серед предметів, до яких інтегрується медіаграмотність, 
найбільший потенціал спостерігається в інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ». Якщо проаналізувати конспекти уроків, що їх 
розміщено на порталі «Медіаосвіта та медіаграмотність» 
(https://medialiteracy.org.ua/category/vchyteliu/molodsh-
vchyteliu/program-molodsh-vchyteliu/), можна засвідчити, що 
планів-конспектів уроків саме з інтегрованого курсу «Я досліджую 
світ» найбільше. Ураховуючи, що за Концепцією нової української 
школи, фокус освітніх завдань спрямовується на інтеграцію, 
цілісне вивчення молодшими школярами освітніх галузей 
Державного стандарту, поставлені освітні завдання вирішує цей 
курс гармонійно презентуючи навчання природничої, 
громадянської та історичної, соціальної та 
здоров’язбережувальної, інформатичної та ін. освітніх галузей [5]. 

Навчальний зміст курс «Я досліджую світ» містить 
достатньо матеріалів, які слід використовувати для формування 
медійної компетентності учнів й учениць початкових класів, аби 
навчити їх критично мислити, грамотно шукати, аналізувати та 
оцінювати інформацію, критично ставитись до медіаповідомлень, 
що поступають із різних джерел, аналізувати медіатексти та 
створювати власні якісні медіапродукти. 
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
УЧНЯ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Фетісова М. В. 

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

Зміни в сучасному суспільстві вимагають переорієнтації 
системи шкільної освіти на формування в учнів життєвих навичок, 
які дозволять їм орієнтуватися, навчатися, виконувати суспільно 
важливі завдання та відповідати потребам часу. 

З’ясовано, що мовленнєва змістова лінія навчання 
української мови в Державному стандарті початкової освіти є 
основною. Вона передбачає розвиток усного і писемного 
мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою як засобом 
спілкування, пізнання і впливу. Мовленнєва діяльність – це спосіб 
реалізації суспільно-комунікативних потреб людини в процесі 
спілкування. Користуючись мовою як засобом пізнання і 
комунікації, дитина слухає, говорить, читає і пише. Одночасно 
відбувається практичне засвоєння формул ввічливості, розвиток 
творчих здібностей, створення власного мовленнєвого  
портрету [3, с. 3]. 

Зазначимо, що аналіз наявних джерел демонструє увагу 
науковців до проблеми формування і розвитку мовленнєвої 
компетентності особистості, зокрема тлумачення і пояснення 
цього поняття; уміння практичного користування мовою в 
конкретних ситуаціях спілкування завдяки мовним, позамовним 
(міміка, жести) та інтонаційним засобам виразності мовлення; 
мовленнєвого досвіду; кінцевого результату мовленнєвого 
процесу; розширення словникового запасу, оволодіння 
граматичним ладом, дотримання в усних і писемних 
висловлюваннях мовних норм тощо. 

Формування мовленнєвої компетентності учнів молодшого 
шкільного віку на уроках української мови є актуальною 
проблемою сьогодення в умовах реформування сучасної 
початкової освіти. Спроможність учня чітко, логічно, правильно 
висловлювати свої думки, будувати конструктивний діалог рідною 
мовою, використовуючи весь мовний арсенал української мови, 
відіграє значну роль у його становленні як справжнього 
громадянина України, здатного до саморозвитку, 

http://surl.li/dtmzb
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самовдосконалення і самопрезентації під час подальшого 
професійного зростання. 

Крім того, формування ключових компетентностей учня 
початкових класів НУШ є пріоритетним завданням сучасної 
початкової освіти, що визначено в Концепції Нової української 
школи і Державному стандарті початкової освіти (2018 р.) [1]. Для 
організації ефективної мовленнєвої діяльності на уроках 
української мови вчителі початкових класів вдаються до різних 
лінгвістичних методик і підходів, зокрема різноманітних прийомів, 
методів, засобів та інструментів, спрямованих на досягнення 
поставлених завдань [4, с. 151]. Так, акцент робимо на 
використанні мовного портфеля як засобу формування 
мовленнєвої компетентності учнів молодшого шкільного віку на 
уроках української мови. Робота з таким інструментом дає 
вчителю широке поле для результативної діяльності. 

З’ясовано, що формування мовленнєвої компетентності 
учня молодшого шкільного віку ґрунтується на таких принципах, 
як гуманізація, демократизація навчально-виховного процесу, 
заміна авторитарної педагогіки педагогікою толерантності.  

Мовленнєва діяльність особистості являє собою складну і 
водночас гнучку систему з такою ієрархічною структурою, у якій 
кожен компонент може існувати як самостійний. Складовими 
мовленнєвої діяльності є:  

1) потреба суб’єкта (відчуття необхідності щось сказати, 
почути, написати або прочитати), яку він намагається реалізувати 
завдяки мовленнєвим засобам;  

2) мотив, який обумовлюється потребою;  
3) мета – ідеальний образ корисного результату дій, що 

відповідає мотивам і задовольняє мовленнєву потребу;  
4) завдання – умови конкретизації мети в мовленнєвій і 

немовленнєвій формах (наявні обставини та особливості 
поведінки співрозмовника);  

5) формування внутрішньої програми – те, що передує 
говорінню, або те, що є наслідком говоріння, тобто розуміння 
смислу того, що ми говоримо чи пишемо;  

6) смислове сприймання висловлення – усвідомлення 
сенсу і значення повідомлення як елемента соціального  
досвіду [3, с. 18–20]. 

Отже, сучасний учень початкової школи має бути 
самодостатнім, підготовленим до свідомої та ефективної 
життєдіяльності, брати на себе відповідальність, бути активно 
діяльним у сучасному інформаційному світі, мати мовленнєві 
здібності, відчувати красу слова, володіти навичками зв’язного 
мовлення, уміти висловлювати свої думки чітко, ясно та 
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лаконічно, будувати конструктивний діалог, що залежить 
передусім від добре сформованої мовленнєвої компетентності. 

Література: 
1. Державні стандарти. МОН України. URL: https://mon.gov.ua (дата 

звернення: 23.10.2022). 
2. Нова українська школа : порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. 

Київ : Літера ЛТД, 2018. 160 с. 
3. Павленко О.М. Формування мовленнєвої компетентності молодших 

школярів на уроках української мови : методичний посібник. Кіровоград,  
2020. 25 с. 

4. Lobachova I. The Ways of Forming Speech Competence of Prospective 
Primary School Teachers in the Ukrainian Language & Speech Culture Course. 
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2017. Вип. 6. С. 150–
158. URL: http://pptma.dn.ua/index.php/uk/ (дата звернення: 23.10.2022). 

 
 
ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 
Цибух Н. Ю. 

Криворізький ліцей № 24 Криворізької міської ради 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 

Третє тисячоліття, у якому ми живемо, характеризується 
глобалізацією суспільного розвитку; переходом людства від 
індустріальних до науково – інформаційних технологій, що 
базуються на інтелектуальній власності, знаннях і зумовлюються 
рівнем наукового потенціалу країни. Сучасна освіта реагує на нові 
цивілізаційні виклики, суспільні реалії, враховує тенденції, 
перспективи розвитку людства, національного буття народу. 
Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й практики 
вивчення і впровадження нових методів навчання і виховання 
дітей. Надактуальним є питання поліпшення якості освіти, яке 
неможливе без створення інноваційного простору. Особливістю 
роботи школи в нових умовах є вивчення та активне 
впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних 
технологій, що робить школу конкурентноспроможною на ринку 
освітніх послуг. 

Однією з інноваційних освітніх технологій є технологія 
розвитку критичного мислення учнів, адже з огляду на концепцію 
Нової української школи сучасний випускник - це всебічно 
розвинена особистість, здатна до критичного мислення. Саме ця 
технологія допомагає вчителю підвищити мотивацію учнів, більш 
раціонально побудувати процес навчання й таким чином досягти 
високих та гарантованих результатів педагогічної діяльності.  

Мета навчання іноземних мов - підготувати учнів до 
спілкування, залучити їх до культури іншого народу. Щоб бути 
успішним у сучасному житті, учень повинен уміти адаптуватися у 

https://mon.gov.ua/
http://pptma.dn.ua/index.php/uk/


235 

мінливих життєвих ситуаціях, критично мислити. Іншомовна 
комунікативна компетентність – це необхідний людині рівень 
сформованості досвіду міжособистісної взаємодії задля 
успішного спілкування в суспільстві з огляду на власні здібності й 
соціальний статус. 

Критичне мислення – модель для навчання й виховання 
громадян майбутнього. Така технологія допомагає учню не тільки 
засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє розвитку мовленнєвих 
функцій, особистісних якостей дитини. У часи стрімких змін у 
суспільстві це стає життєвою необхідністю. Сьогодні недостатньо 
лише володіти іноземною мовою для повноцінного 
взаєморозуміння. Необхідні знання усього комплексу форм 
комунікативного спілкування та формування креативної 
особистості, її здатність до творчого, нестандартного мислення, 
що досягається інтерактивними методами навчання на уроці. 
Саме інтерактивні методи є одним із основних шляхів розвитку 
комунікативної активності, креативного мислення учнів та 
соціальної компетентності загалом на уроках іноземних мов. 
Важливо викликати інтерес до навчальної теми, перетворювати 
учнів із пасивних спостерігачів на активних учасників уроку, 
налагоджувати взаємозв’язок не лише між учителем і учнем, а й 
між самими учнями.  

Інтерактивні методи захоплюють учнів, пробуджують в них 
інтерес та мотивацію, навчають їх самостійному мисленню та 
діям. І допомагає в цьому застосування ігрових технологій 
навчання. Адже гра для дитини – це велика забава, яка стимулює 
та зацікавлює її.   

Гру на уроці можна застосовувати як під час вивчення 
нового матеріалу, так і під час закріплення, повторення і перевірки 
знань. Ігрова діяльність розвиває мовленнєві навички учнів, 
впливає на розвиток особистісних якостей дитини. 

Одними з ігрових елементів на уроці іноземної мови є 
вправи для оволодіння фонетикою і вправи для оволодіння 
лексикою. 

Фонетичні ігри проводяться в основному під час фонетичної 
розминки на початку уроку або в процесі закріплення вивченого 
матеріалу. 

Гра «Назви слово»: 
Учням пропонується спіймати м’яч, що кидає вчитель, 

називаючи звук. При цьому учень, спіймавши м’яч, повинен 
повернути його, називаючи слово з таким звуком. 

Гра «Правда-неправда» 
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Учитель називає звуки, показуючи транскрипційні знаки і 
іноді «допускає» помилки. Учні повинні помітити помилку, 
плескаючи у долоні та виправити її. 

Гра «Хто краще знає?» 
Учитель вимовляє німецькі звуки, а учні показують 

відповідні їм знаки транскрипції. Потім учитель показує знаки 
транскрипції, а учні називають відповідні їм голосний чи 
приголосний звук або слово, в якому є цей звук. 

Гра «Чи чуєш ти?» 
Учитель поділяє клас на команди. Кожний гравець отримує 

сигнальну картку (кольоровий олівець) певного кольору. Учитель 
читає слова. Кожен з членів команди відповідає за певний звук. 
Наприклад, гравці з синіми картками повинні підняти їх, коли 
вчитель читає слово зі звуком [o]; гравці з червоними картками 
повинні підняти їх, коли почують звук [e:]; гравці з жовтими 
картками повинні підняти їх, коли почують звук [υ]; гравці з 
зеленими картками повинні підняти їх, коли почують звук [e].  

Команда, гравець якої першим підняв правильну картку, 
отримує один бал. Перемагає команда з найбільшою кількістю 
балів. 

Гра «Купець-продавець» 
Учитель створює дві команди учнів. Одна команда може 

«купувати» тільки слова зі звуком [k], а друга –зі звуком [h]. 
Учитель вимовляє слова з цими звуками. Завдання команд –
сказати “ich kaufe es” і «купити» потрібне слово (вчитель дає 
«покупцю» фішку абр картку). Команда, гравець якої невчасно 
вигукнув фразу, позбавляється одного лота. Та команда, яка 
купила найбільше слів, перемагає. 

Лексичні ігри використовуються, як правило, в процесі 
пояснення нового матеріалу, або в кінці уроку піл час закріплення 
вивченого. 

Гра «Який звук задумано?» 
Учитель проголошує ланцюжок слів, серед яких 

зустрічаєтьсяя однаковий звук. Учні повинні його помітити і 
назвати. Перемагає той, хто назве найбільше звуків. 

Гра «Сніговий ком» 
Учні сідають по принципу "круглого стола", у центрі якого – 

картки з лексикою, яка вивчається. Один з учнів бере картку, 
показує її та вживає дане слово або вираз у сформованому ним 
реченні. Другий учень бере іншу картку та придумує нове речення, 
яке логічно пов’язане з попереднім і так далі. 

Гра «Незнойомець» 
Усі учні, взявшись за руки, утворюють коло. Одному з учнів 

зав’язують очі, і він стає у центр кола. Він повільно лічить від 1 до 
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10, а учні в цей час рухаються по колу. Після того, як ведучий 
скаже «10», всі зупиняються. Ведучий із зав’язаними очима 
підходить до будь-кого з учнів і запитує його німецькою мовою 
різні слова та питання, крім “ Wie heißen Sie?”. По голосу він має 
здогадатися, з ким розмовляє, і назвати його ім’я. 

Гра «Заборонений числівник» 
Обирається ведучий, який називає “заборонений” 

числівник. Гравці хором рахують (спочатку називають кількісні, 
потім порядкові числівники). “Заборонений” числівник називати не 
можна. Той, хто помиляється і вимовляє його, приносить своїй 
команді штрафний бал. Виграє та команда, що одержала 
найменшу кількість штрафних балів. 

Підсумовуючи вищевикладене можна з впевненістю 
стверджувати, що введення інтерактивних елементів на уроках, 
включення дітей у постійну пошукову діяльність створюються 
умови для розвитку у дітей креативного мислення. Дитина прагне 
до роздумів і пошуку, з’являється почуття впевненості в своїх 
силах і в можливостях свого інтелекту.  
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ДИДАКТИЧНА ЦІННІСТЬ МАЙНДМЕППІНГУ В ОСВІТНЬОМУ 
ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Чабаненко Є. Р. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Сучасна якісна початкова освіта передбачає всебічний 

розвиток особистості, формування самосвідомості учня, уміння 
долати труднощі та доводити свою думку. Крім того, це шлях до 
інтеграції в сучасне суспільство та успішне майбутнє. Уважаємо, 
що одним із домінантних компонентів якісної освіти є формування 
комунікативно-мовленнєвих навичок, які дозволять особистості 
вільно діяти в усіх сферах людського життя: побуті, освітньому 
процесі, культурному просторі, здійснювати міжкультурну 
комунікацію тощо [2, с. 16]. У такий спосіб можна стверджувати 
про важливість розвитку здатності спілкуватися як рідною, так й 
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іноземною мовами для реалізації поставлених завдань щодо 
саморозвитку, самоосвіти і самовдосконалення особистості, що 
обумовлює використання вчителем початкових класів нових 
технік, методик, технологій тощо. 

Здобуття початкової освіти учнями молодшого шкільного 
віку покладає на вчителя значну відповідальність щодо організації 
освітньої діяльності на уроках для забезпечення зацікавленості 
учнів у вивченні предметів, підтримання мотивації та 
забезпечення результативності навчання через створення 
необхідних умов для оволодіння навчальним матеріалом. У такий 
спосіб доцільним є використання технології майндмеппінгу 
(ментальні, розумові, концептуальні, інтелект-карти), що дозволяє 
подати значний обсяг навчального матеріалу в цікавій, креативній 
формі, створеній як учителем, так і особисто учнем, що також 
сприяє розвитку його творчого потенціалу та логічного  
мислення [1, с. 316].  

З’ясовано, що майндмеппінг – це технологія подання 
візуалізованої інформації, особливе структурування якої 
допомагає учням думати, мислити, запам’ятовувати, створювати 
і ранжирувати свої думки. Майндмеппінг дає можливість 
візуалізувати фонетичний, лексичний, граматичний матеріал, 
організувати роботу з текстом, представити монологічне 
вислoвлювання, результати пpoєктнoї діяльності тощо; 
систематизувати, узагальнити та опрацювати великий обсяг 
навчального матеріалу. Завдяки своєму графічному відтворенню 
та лаконічній формі інтелект-карти допомагають учням швидко та 
чітко отримувати необхідну інформацію. Інтелект-карти 
дозволяють консолідувати всі навчальні матеріали, виділити 
ключові моменти та представити їх учням у доступній формі для 
швидкого запам’ятовування. 

Зазначимо, що до створення інтелект-карт висуваються 
загальні вимоги:  

1) обрання головної думки (заголовок, тема, проблема чи 
просто вислів) та встановлення певного асоціативного зв’язку з 
образом;  

2) знаходження безпосередніх асоціацій з головною темою 
(це будуть асоціації першого рівні), далі створюються асоціації 
другого рівня, третього, четвертого тощо. Коли генеруються 
асоціації, установлюються зв’язки, які необхідні для активного 
запам’ятовування і мислення. На інтелект-карті може бути багато 
асоціацій першого рівня, але розум може вловити трохи більше 
семи, бо занадто багато асоціацій створюють незрозумілість;  

3) ключові концепти/слова (інтелект-картки узагальнюють 
інформацію, тому замість речення доцільно використовувати 



239 

лише окремі ключові слова: одне слово на асоціацію дає більше 
свободи, творчості та ясності; ключові слова резюмують і дають 
ясність. Речення важко читати, і це дозволить зробити лише 
обмежену кількість асоціацій);  

4) поєднання асоціативних об’єктів ламаними/вигнутими 
лініями, бо вони плавно спрямовують погляд від однієї асоціації 
до іншої; довжина слова ідеально відповідає довжині вигнутої 
лінії, і це створює уявлення того, що пов’язані слова знаходяться 
в безпосередній близькості;  

5) кольорове зображення об’єктів (використання кольору – 
важливе в інтелект-карті: учні краще запам’ятовують матеріал, 
коли використовують кольори та образи у своїй уяві) [3, с. 20–26]. 

Завдяки кольорам, малюнкам, різноманітним формам, 
символам і скороченням можна підвищити якість та ефективність 
використання інтелект-карт в освітньому процесі НУШ. Крім того, 
розробка таких карт дозволяє всім учасникам освітнього процесу 
брати участь у колективній роботі, бо кожен може висловити свою 
думку – і вона буде врахована і відображена в інтелект-карті. У 
такий спосіб учні відчувають свій внесок у колективну діяльність, 
і, будуючи разом інтелект-карту, їхнє розуміння теми зростає, 
вони мислять, запитують, шукають, уточнюють і узагальнюють. 
Так вони стають частиною навчального процесу.  

Отже, інтелект-карти дають можливість для неординарного 
подання навчального матеріалу із застосуванням кольорового 
супроводу, що є доцільним для учнів початкових класів, які 
знаходяться в постійному русі здобуття нових знань, що мають 
надовго залишитися в їхній пам’яті для якісного відтворення через 
деякий час. Так, проблема використання майндмеппінгу на уроках 
в початкових класах потребує детального дослідження для 
з’ясування його ефективності під час організації різних видів 
діяльності учнів. 
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ТА ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ ГРИ СЛІВ 
Чевюк А. Є. 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 
м. Дніпро, Україна 

Вивчення англійської мови передбачає ознайомлення з 
автентичними джерелами, у тому числі художньою літературою, 
публіцистикою, кіно, телешоу тощо. У реальному мовленні можна 
знайти безліч феноменів, які складно включити до будь-якого 
підручника чи навчального посібника. Одним з таких явищ є гра 
слів, яку краще вивчати за допомогою автентичних джерел. 

Гра слів є оказіональним лінгвістичним явищем широкого 
функціонального спектру (функціонує як засіб створення 
комічного, виконує низку експресивних функцій у текстах, які 
належать до різних функціональних стилів, реалізує 
текстоорганізуюючу функцію тощо) і базується на навмисному 
(інтенціональному) чи ненавмисному зіткненні двох або більшої 
кількості значень на рівні слова, словосполучення, 
фразеологічного звороту, окремого елементу тексту чи цілого 
тексту, і таким чином може реалізовувати словотворчі потенції 
мовної системи [1, с. 94]. Гра слів спостерігається в різних мовах, 
у тому числі англійській, французькій, українській тощо. 
Вітчизняна дослідниця І. Прожогіна аналізує мовну гру у зовнішній 
рекламі м. Києва. Її увагу привернула, зокрема, назва ресторану 
«Forrest». Подвоєння лiтери r дозволяє розглядати цю назву як 
«for rest», тобто «для вiдпочинку», при цьому написання без 
пробiлу нагадує слово «forest» («лiс»), яке є влучним для 
характеристики закладу, адже ресторан розташований у 
лiсопарковiй зонi [2, c. 218]. Слід зазначити, що слово for часто 
використовується у грі слів через свою омонімічність до 
числівника four (іноді записується навіть цифрою 4). 
Використовується також міжмовна гра слів (українсько-
англійська). Так, уже давно було помічено схожість англомовного 
виразу ОК та українського суфіксу -ок. На цьому засновані назви 
київських закладів «КлубОК», «ШтрудельОК», «М’ясОК», 
«ГородОК» тощо [2, c. 221]. 

Важливим джерелом прикладів гри слів для тих, хто вивчає 
англійську, залишається кінематограф. Він орієнтований на носіїв 
мови, відповідно, для сприйняття гри слів необхідний достатній 
рівень володіння нею. Можна розглянути наступний діалог з 
фільму «Ransom». 

– So, why can’t you starve in the desert? 
– ‘Cause of all the sandwiches there. 
На перший погляд, незрозуміло, до чого тут сендвічі та 

звідки вони в пустелі. Але слово «sandwiches» звучить майже як 
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«sand which is», відповідно, слухач може почути як «багато піску», 
так і «багато сендвічів». Але дослівний переклад на українську 
мову тут неможливий. Відповідно, О.М. Александрова 
запропонувала свій переклад, який ми можемо, зі свого боку, 
перекласти українською [3, с. 11]: 

– Чому не можна померти з голоду в Гамбурзі? 
– Тому що там багато гамбургерів. 
У закордонній пресі каламбури особливо часто 

використовують як газетні заголовки. Наприклад, статтю про те, 
як місцевого фермера тероризували декілька видр, журналісти 
британської газети «The Daily Telegraph» вирішили назвати Otter 
Devastation, що дослівно можна перекласти як «Спустошення, 
викликане видрами». Каламбур у цьому разі полягає у тому, що 
слово otter є співзвучним до слова utter, яке в поєднанні зі словом 
devastation утворює словосполучення, яке перекладається як 
«повна розруха» або «повне спустошення» [4, c. 259]. 

На нашу думку, гра слів виконує важливі функції. По-перше, 
вона демонструє багатство мови, її лексичних одиниць, художніх 
засобів тощо. По-друге, гра слів створює комічний ефект, сприяє 
психологічній розрядці. По-третє, за допомогою гри слів можна 
дізнатися про ставлення до предмету обговорення, навіть коли 
автор прямо про це не каже. По-четверте, гра слів виконує 
ідентифікаційну роль, адже деякі речі можуть зрозуміти не просто 
носії мови, а саме жителі певних регіонів чи навіть представники 
певних професій. Відповідно, в умовах навчального процесу 
необхідні додаткові пояснення. 

Під час російського вторгнення в Україну гра слів 
використовувалася у численних мемах, які будувалися на 
перекладі російських слів на українську та на вживанні звичайних 
слів у незвичайному значенні. Так, навесні 2022 р. російські ЗМІ 
почали уникати слова «взрыв», використовуючи замість нього 
слово «хлопок». Якщо в останньому слові змінити наголос та 
перекласти дане слово українською, то отримаємо слово 
«бавовна». Наразі важко відслідкувати, хто вперше використав 
цей мем, але майже всі українці знають, що таке «бавовна в 
Бєлгороді». У березні 2022 р. популярності набула назва 
населеного пункту Чорнобаївка Херсонської області, де окупанти 
постійно зазнавали значних втрат. А коли регулярні удари почали 
завдаватися по російських військах на тимчасово окупованому 
острові Зміїному, у мережі почали використовувати оказіоналізм 
«Зміїбаївка», оскільки Чорнобаївка вже асоціювалася з поразками 
Росії. 

Прикладом гри слів стала також назва інстаграм-сторінки 
прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона 
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borisjohnsonuk. Як відомо, UK – це United Kingdom, частина 
офіційної назви країни. Але вона нагадує поширений в українській 
мові суфікс -юк, який зустрічається у прізвищах. Тому жартівливе 
перекручення «Борис Джонсонюк» стало поширеним у 
вітчизняному дискурсі, оскільки символізувало підтримку 
Джонсоном нашої країни. 

Ці та інші приклади гри слів дуже важливо використовувати 
в навчальному процесі. Вони підвищують рівень обізнаності як 
майбутнього перекладача (якому за визначенням необхідно мати 
справу з подібними явищами), так і будь-якої людини, яка вивчає 
іноземні мови. Важливим є вміння перекласти гру слів таким 
чином, щоб читач перекладеного тексту сприйняв його з такими ж 
емоціями, як і читач оригіналу. Пошук та самостійний переклад 
подібних мовних одиниць можна використовувати і при вивченні 
інших мов. 
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ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Чемеріс О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Пучков І. Р. 

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

Розвиток математики одна із найважливіших чинників 
прискорення науково- технічного прогресу, оскільки математичні 
методи проникли в усі галузі практичної діяльності людини. Тому 
будь-яка реформа шкільного курсу математики покликана, 
передусім, задовольнити вимоги сьогодення, які ставляться до 
математичної підготовки учнів. 

Однією з актуальних методичних проблем це проблема 
підвищення ролі та місця самостійної роботи, учнів під час 
вивчення математики. В останні роки на матеріалі нових програм 
та підручників проведено багато спеціальних методичних 
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досліджень. Формування у школярів умінь самостійної роботи 
одна із актуальних проблем викладання математики в Новій 
українській школі [2]. 

Різні аспекти підвищення ефективності самостійної роботи 
молодших школярів відображені у роботах вітчизняних та 
зарубіжних дослідників: А. Бобро, Т. Коваль, М. Богданович, 
Л. Демчук, О. Довгий, О. Дуб, Т. Квітко, О. Положенцева, 
О. Рибалко, Т. Сидоренко, О. Кивлюк, І. Литовченко, 
С. Максименко, Н. Новікова, В. Ягупов, О. Гаманюк, Т. Волошин, 
Л. Селюга тощо [1; 3]. 

У всіх цих дослідженнях переконливо доведено, що 
самостійна робота має бути одним із найважливіших засобів 
підвищення свідомості та міцності засвоєння учнями програмного 
матеріалу та виховання у школярів самостійності, як риси 
характеру. 

Однак у цих дослідженнях проблема ефективної організації 
самостійної роботи учнів під час розв’язання математичних 
завдань не стояла на першому плані, а торкалася лише 
опосередковано, у зв’язку з іншими питаннями. 

Методичні вказівки вчителям даються в загальному вигляді, 
а педагогічна практика показує, що існуючі дидактичні матеріали 
з математики для початкових класів принаймні допомагають 
вчителям для організації самостійних робіт, але вони повністю не 
диференційовані. Деякі з запропонованих самостійних робіт не 
мають певного методичного напряму, а в деяких випадках 
самостійне розв’язання завдань не під силу для більшості учнів. 

Проблему організації самостійної роботи учнів під час 
вивчення математики у початковій школі не можна вважати 
вирішеною: по-перше, через прояв нових її особливостей в 
умовах навчання за діючими програмами та підручниками 
математики для початкових класів Нової української школи; по-
друге, не вирішено питання про конкретний зміст та організацію 
самостійної роботи учнів. 

Актуальність проблеми полягає в наступному: по-перше, 
існування проблеми методики організації та проведення 
самостійних робіт учнів, по-друге, необхідно звернути належну 
увагу тій частині організації самостійної роботи учнів початкових 
класів під час якої розв’язуються математичні завдання. Для 
деяких тем курсу математики досі не складено варіанти 
самостійної роботи учнів, які могли достатньо ефективно 
використовуватися для досягнення мети уроку. Отже необхідно 
ліквідувати цю прогалину. Тому що при систематичному виконанні 
самостійних робіт підвищується ефективність навчання, 
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покращується якість знань учнів, значно швидше формуються 
математичні компетентності.  

Література: 
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: 
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗМІНА 

СТЕРЕОТИПІВ У СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
Чернета С. Г. 

Комунальний заклад освіти 
«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №9 

з поглибленим вивченням англійської мови»  
Дніпровської міської ради 

м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна 
Розбудова української незалежної держави, 

демократизація суспільного життя, відродження національної 
культури, посилення ринкових відносин поставили нові вимоги до 
освіти у ХХI столітті. Вона має бути пріоритетною, безперервною 
та різноманітною, утверджувати гуманістичні цінності, 
використовувати інноваційні технології навчання, бути 
всеохоплюючою та інформаційною, забезпечувати саморозвиток 
особистості. 

Сучасна українська освіта має відповідати запитам з боку 
суспільства та особистості, потребам економіки, а також світовим 
тенденціям. Час змінюється, змінюються діти, змінюються їхні 
запити, пізнавальні інтереси, можливості, потреби, змінюються 
завдання і цілі сучасної шкільної освіти. Очевидним постало 
завдання активізувати системну трансформацію освітньої сфери, 
головна мета якої – нова висока якість освіти на всіх рівнях: від 
початкової школи, основу якої створює дошкілля, – до закладів 
вищої освіти. Ключовою реформою Міністерства освіти і науки 
України щодо удосконалення й осучаснення освітянського 
процесу стало створення у 2018 році Нової української школи 
(НУШ). 

Мета НУШ – створення освітнього середовища, у якому 
буде приємно навчатись і яке даватиме учням не лише знання, а 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compres%20sed.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compres%20sed.pdf
http://eduknigi.com/ped_view.php?id=193
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й уміння застосовувати їх у житті, створення основи для 
неперервної освіти і подальшого розвитку наукового потенціалу. 

У сучасних умовах змінюється статус учителя: він перестає 
бути передавачем інформації, його завдання – так організувати 
діяльність учнів, щоб вони самі відкривали для себе знання і щоб 
ця діяльність стала джерелом й основою їхнього інтелектуального 
саморозвитку. І саме в цих умовах підсилюється висока роль 
учителя як партнера у вихованні, розвитку та освіченості 
особистості. 

Особливістю сучасної системи освіти є співіснування двох 
стратегій організації навчання – традиційного та інноваційного. 
Інноваційне навчання вимагає пріоритетної уваги до конкретизації 
навчального змісту і методик, які формують світогляд, ціннісні 
орієнтації, уміння самостійно вчитися, критично мислити, 
здатність до самопізнання і самореалізації з високою 
моральністю, особистісною відповідальністю, внутрішньою 
свободою, налаштованістю на максимальну самореалізацію, 
здатністю досягати високої мети раціональним шляхом і 
конкретними засобами [3, с. 6]. 

Значна кількість ефективних методичних інновацій 
пов’язана сьогодні із вдосконаленням інтерактивних методів 
навчання. 

Більш ніж 2400 років тому видатний китайський філософ 
Конфуцій сказав: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я 
пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію». Ці три прості твердження 
обґрунтовують потребу людини в активному навчанні. Дещо 
змінивши слова великого китайського педагога можна 
сформулювати кредо інтерактивного навчання: «Те, що я чую, я 
забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, 
бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, 
обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю 
знання іншим, я стаю майстром». Як бачимо, процес навчання 
потребує напруженої розумової роботи дитини і власної 
активності у цьому процесі. Мало пояснити, розповісти, 
продемонструвати. Справжнього результату можна досягти лише 
за допомогою інноваційного навчання.  

Завдяки інтерактивним технологіям засвоєння матеріалу є 
наслідком спілкування між тими, хто вчить і хто вчиться, тобто між 
тими, хто має певні знання й досвід, та тими, хто їх здобуває. 

Сьогодні в початковій школі впроваджується багато 
інноваційних технологій, серед яких виділяють наступні групи: 
технології особистісно-орієнтованого навчання й виховання; 
традиційні педагогічні технології на основі активізації та 
інтенсифікації діяльності учнів; педагогічні технології на основі 
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підвищення ефективності управління та організації освітнього 
процесу; педагогічні технології на основі дидактичного 
вдосконалення та реконструювання матеріалу. 

Інноваційне навчання – це зорієнтована на динамічні зміни 
в навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, 
ґрунтована на розвитку різноманітних форм мислення, творчих 
здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей 
особистості. 

Педагогічні технології, що найчастіше використовуються на 
практиці, можна певним чином класифікувати: 

− структурно-логічні технології 

− інтеграційні технології 

− ігрові технології 

− тренінгові технології 

− інформаційно-комп’ютерні технології  

− діалогові технології. 
Різноманітність та велика кількість сучасних інноваційних 

педагогічних технологій вимагає від учителів неабиякої уваги та 
відповідної підготовки до їх вибору та впровадження в освітньо-
виховний процес початкової школи. Інноваційна діяльність 
передбачає сформованість у вчителя найвищого ступеня 
педагогічної творчості, оскільки суть такої діяльності передбачає 
оновлення педагогічного процесу, внесення прогресивного у 
традиційну систему навчання й виховання. 

Інтерактивні методи у поєднанні з класичними методами 
навчання утворюють ідеальну основу для вивчення матеріалу в 
початковій школі. Різноманітність методів інтерактивного 
навчання дозволяє вчителю доцільно підібрати методи саме для 
конкретної теми, а також вибрати методи відповідно до рівня 
знань учнів класу. Переваги інтерактивних методів навчання 
полягають у тому, що за один і той же проміжок часу можна 
виконати більший обсяг роботи; досягти високої результативності 
у засвоєнні матеріалу і формуванні вмінь. Також розвивається 
навчальна діяльність (планування, рефлексія, самоконтроль, 
взаємоконтроль); формуються мотиви навчання, гуманні стосунки 
між дітьми, вміння співпрацювати, як одні з ключових життєвих 
компетентностей здобувачів освіти. Впровадження системи 
інтерактивного навчання приносить користь: конкретному учню – 
усвідомлення включення в спільну роботу, комунікативи у 
готовність до роботи у групах на інших уроках, розвиток рефлексії, 
становлення суб’єктивної позиції в навчанні; навчальній групі – 
розвиток навичок спілкування і взаємодії у малій групі, 
формування ціннісно-орієнтованої єдності групи, прийняття 
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моральних норм і правил спільної діяльності; класу: оцінювання 
процесу і результату спільної діяльності, підвищення пізнавальної 
активності класу, розвиток аналізу й самоаналізу у процесі 
групової роботи; у траєкторії зв’язку – клас-учитель – 
нестандартний підхід до організації освітнього процесу, 
підвищення пізнавальної активності класу, багатомірне 
опанування навчального матеріалу, формування готовності до 
особистісної взаємодії. Використання інтерактивних методів 
навчання на уроках в початковій школі допомагає досягнути 
триєдиної мети навчання: навчальної, розвивальної та виховної.  

Одним із найважливіших завдань майбутніх успішних 
результатів в освітній галузі на сьогоднішньому етапі модернізації 
початкової освіти України є забезпечення якості підготовки 
здобувачів освіти на рівні державних стандартів. Розв’язання 
цього завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та 
впровадження інноваційних технологій навчання. 
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НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАСІБ МУЗИЧНО-ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Чугай С. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Не викликає сумніву той факт, що суспільство не може 

повноцінно функціонувати без налагодженої системи 
патріотичного виховання та подальшого вивчення цієї проблеми. 
У цій ситуації особливої значущості набуває вся система виховної 
роботи, яка має бути спрямована на формування у молоді 
спадкоємності поколінь, національної гордості і, насамперед, 
патріотизму.  

Наше підростаюче покоління на тлі великої кількості 
інформації, аморальності, підміни справжніх цінностей потребує 
допомоги дорослих, шукає підтримку і хоче придбати ті моральні 
орієнтири, які б дозволили йому бути впевненим у незламності 
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ідеалів добра, духовності, патріотизму, віри в себе і користь 
Батьківщині. 

 Виховання патріотизму починається з дитинства. Дитина 
приходить у цей світ із заданими йому від природи властивостями 
– векторами, які спочатку перебувають на базовому рівні розвитку 
своїх властивостей. У процесі життя і становлення людини 
поняття патріотизму наповнюється багатогранним змістом: 
прилучення особистості до сімейних традицій та традицій свого 
народу, культури, почуттів, розвитку соціальних навичок. 

Морально-естетичне виховання дитини – одне з провідних 
завдань сучасної початкової освіти. Узагальнюючи різні погляди 
теоретиків педагогіки, можна виділити три завдання морального 
виховання:  

− формування моральної свідомості, основними 
категоріями якої є: моральний ідеал, етичні цінності та норми, 
моральна мотивація, етична оцінка;  

− розвиток моральних якостей таких як: гуманізм, совість, 
честь, гідність, обов’язок, принциповість, відповідальність, 
товариство, колективізм, доброта, сором, повага до людей, 
милосердя;  

− формування досвіду поведінки, що відповідає 
прийнятим етичним нормам та традиціям. 

Подані завдання можна вирішити під час навчального 
шкільного процесу, особливо під час викладання гуманітарних 
дисциплін. У початкових класах цими дисциплінами є 
образотворче мистецтво, літературне читання, краєзнавство, 
ритміка, музика. 

Важливою гранню виховання та розвитку особистості на 
уроках музики в початковій школі є виховання патріотизму через 
емоційно-чуттєве виховання молодших школярів. Шкільний вік є 
особливо перспективним у розвитку музичної сприйнятливості, 
отже необхідно максимально завантажувати пам’ять дітей, 
створювати запас вражень і знань, необхідних для подальшого 
формування інтересу до народної музики. 

Патріотичне виховання на уроках музики у школі 
здійснюється через: розуміння основних пластів світового 
музичного мистецтва: фольклору, та духовної музики, творів 
композиторів-класиків; запровадження дитини у світ музики за 
допомогою інтонацій, образів української музичної культури від 
рідного порогу; знайомство з народною музикою, історією народу, 
його традиціями та звичаями; знайомство з історією своєї країни, 
символікою, історичною спадщиною; вивчення основних жанрів 
фольклорних творів, традиціями, звичаями, музикою. 
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Вивчення музики на щаблі початкової загальної освіти 
спрямовано на виховання музичного смаку; моральних та 
естетичних почуттів: любові до ближнього, до свого народу, до 
Батьківщини; поваги до історії, традицій, музичної культури різних 
країн світу; емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва. 

Широке використання народної музики у навчанні дітей 
підвищує рівень їхнього музичного сприйняття, яке стає 
емоційним та осмисленим, що проявляється у стійкій увазі дітей 
до уроку. Дітей захоплює лише урок, насичений різноманітним 
навчальним матеріалом, проведений оптимальному темпі, на 
емоційному підйомі. Дуже важливо спланувати урок так, щоб він 
був художньою цілісністю, а не послідовністю видів діяльності. 

Процес навчання та виховання будується з використанням 
нетрадиційних уроків: уроків музичної творчості, уроків – 
концертів, музичних конкурсів, вечорниць, уроків із використанням 
відео матеріалів. Особливий акцент робиться на знайомство з 
духовною музикою, на залучення до народної музики, фольклору, 
народної творчості взагалі, вивчення народних традицій. 
Пізнавальний інтерес школярів щодо народних пісень 
відрізняється яскравим емоційним забарвленням і впливає на 
конкретний практичний результат. Учні, познайомившись з 
народними піснями, стають серйознішими, відповідальнішими, 
шанобливо ставляться до історії свого рідного краю, із 
задоволенням співають народні пісні. 

Народні пісні складалися голосом без допомоги музичного 
інструменту. Ритм нескладних народних мелодій теж дуже 
простий: це чергування восьмих та чвертей. Розмір звичайний – 
дводольний і тридольний. 

Музичні фрази часто закінчуються чвертями, що є зручним 
для дитячого дихання. Куплетна форма із повторенням мелодії 
відповідає схильності дітей до повторення. Заспів та приспів, що 
зустрічаються у багатьох народних піснях, дають можливість 
дітям співати не весь час, а з відпочинком: заспіви співають одні, 
приспіви — інші. Таким чином, під час співу народних пісень не 
втомлюються слабкі голосові зв’язки дітей. 

Завдяки творчий діяльності діти входять у різноманітний 
світ музичної культури: через доступні інтонації народних пісень, 
танців, маршів, найпростіших народних приспівок, колискових; 
через знайомство з духовною музикою, що дає можливість учням 
долучитися до духовно-моральних цінностей, до справжнього 
мистецтва. Таким чином урок музики стає уроком мистецтва, 
морально-естетичним стрижнем якого є художньо-педагогічна 
ідея, що дозволяє вчителю та дитині осмислювати музику крізь 
призму загальнолюдських цінностей. 
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На таких уроках учитель здатен пробудити в дітях інтерес 
до рідної музики, музичних занять. Розвинути вже наявний у них 
життєво-музичний досвід, захопити їх увагу, використовуючи 
цікавий доступний матеріал, долучити їх до цінностей народної 
творчості, ознайомити з народними традиціями, звичаями, 
святами, бо в них і є втілення не тільки минулого культури 
українського народу, а й моральні властивості та здібності 
людської душі. 

Відтак, майстерність педагога полягає у тонкому мистецтві 
викладання. Для цього він сам має бути творчою особистістю, а 
його уроки справді є результатом його творчості. Талановитий 
учитель завжди може проявити себе як педагог і художник, то і 
діти йому повірять і будуть завжди готові до співтворчості. 

Народна музика здатна викликати почуття патріотизму з 
винятковою яскравістю та достовірністю. Все, що пробуджує в 
людині любов до Батьківщини: картини рідної природи, пейзаж, 
рідні наспіви, картини історії та образи сучасності знаходить своє 
втілення в музичних творах. Багатство народної пісні в тому і 
полягає, що вона спонукає внутрішньо зайняти певну позицію і 
відповідно до неї дивитися на світ. 

У народній пісні безперечно присутня патріотична ідея, 
вона й обумовлює виховну функцію підростаючого покоління. 
Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що народна 
музика, зокрема, народна пісня, може бути основою патріотичного 
виховання молодших школярів на музичних заняттях у 
початкових класах загальноосвітньої школи та установ 
додаткової освіти. 

Саме народна пісня з її поетичним та дивовижним світом, 
емоційною виразністю та мелодійністю формує у дітей бережливе 
ставлення до історії та культури свого народу, посилює зв’язок та 
наступність поколінь.  

 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСВІТНЯ МОБІЛЬНІСТЬ В 
УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ 

Швидун Л. Т. 
Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія 
неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» 

м. Дніпро, Україна 
Початок нового століття характеризується неоднозначно. 

Поряд з об’єднавчими процесами, феноменами глобалізації та 
цифровізації, розвитком технологій та формуванням суспільства 
знань маємо соціокультурну кризу, світову пандемію, загострення 
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конфліктів та цивілізаційну війну в Україні. Всі ці зміни вплинули 
певним чином на освітню галузь. 

Невід’ємною ознакою сучасного суспільства стали 
інформаційні технології, володіння ними сучасною людиною є 
життєвою необхідністю нарівні із такими вміннями як читацька, 
мовленнєва чи математична компетенції. Доступ до інформації 
стає масовим та загальнодоступним. 

Інформаційні технології є дієвим інструментом для 
модернізації сфери освіти, розширення бази знань із закордонних 
практик, зокрема, через розвиток феномену освітньої мобільності. 
Особливо вагому роль відіграють інформаційні технології під час 
кризових ситуацій. 

«В умовах пандемії постали інші завдання – тотальний 
перехід на навчання онлайн в екстреному режимі, а значить, 
цілковита перебудова організаційних засад процесу здобуття 
знань. Така нетипова ситуація забезпечила умови для 
незапланованого, масштабного, природнього експерименту в 
освітніх установах України, що дозволив отримати неочікуваний, 
але дуже цінний досвід. Досвід, коли за умов відсутності вибору 
потрібно реалізовувати ключове завдання – перейти швидко на 
онлайн-навчання, але не втратити при цьому якість та уникнути 
зайвих фінансових обтяжень» [2, с. 71]. 

В цей період акцент робиться на технології дистанційного 
навчання та похідну від нього - віртуальну освітню мобільність. 
Перед педагогами постало ряд непростих запитань, зокрема, 
яким чином організувати освітній процес для здобувачів освіти, 
наприклад, початкової школи, як створити віртуальний клас, які 
вибрати платформи, чи варто поєднувати традиційні методи із 
методами дистанційної освіти тощо. 

«В умовах діджиталізації суспільства та складної 
епідеміологічної ситуації у світі віртуальна освітня мобільність дає 
можливість вирішити чимало проблем, має низку як переваг, так і 
недоліків, потребує додаткового вивчення. Віртуальна освітня 
мобільність дає змогу розширити доступ до міжнародного досвіду, 
залучити більшу кількість суб’єктів освітнього процесу, оскільки 
економічно менш затратна, але потребує вміння працювати в 
інформаційному просторі, подолання мовного бар’єру, 
напрацювання нормативно-правової бази, контролю за якістю 
освіти» [3, с. 167]. 

Освітня мобільність в умовах війни відрізняється від такої ж 
мобільності, але мирного часу. Повномасштабне вторгнення рф в 
Україну, «існування на межі, переломі цілісності буття» [1, с. 115], 
призвело до активізації, як це не парадоксально звучить, процесів 
внутрішньої та зовнішньої освітньої мобільності. 



252 

В реаліях війни змінилася та розширилася категорія 
учасників освітньої мобільності, для багатьох вона стала носити 
вимушений характер. Зокрема, під час війни українські учасники 
зовнішньої мобільності, в першу чергу, це біженці, які в пошуках 
захисту та безпеки змушені залишити місце проживання та 
навчання. В мирному житті значна їх частина не планувала брати 
участь у цьому процесі, була іммобільною. Війна, з однієї сторони 
позбавила їх звичних умов життя, внесла певні корективи, 
змусила мобілізуватися, створивши «суспільне цунамі», а з іншої 
– стала новим імпульсом для їх розвитку. 

Сьогодні можна констатувати, що феномен освітньої 
мобільності характерний не лише для системи вищої освіти, але 
й для загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти. Про 
це, зокрема, свідчать результати моніторингового дослідження, 
проведеного Дніпровською академією неперервної освіти серед 
педагогічних працівників області. 95% опитаних педагогів 
підтримують ідею впровадження професійної мобільності, 65% 
респондентів назвали мобільність фактором, який здатний 
стимулювати розвиток творчого потенціалу вчителя. 

До нових перспективних форм віртуальної освітньої 
мобільності можна віднести так званий віртуальний університет, 
новітні форми транснаціональної освітньої мобільності, серед 
яких: франчайзинг, твіннінг, програми подвійних і спільних 
дипломів тощо. 

Крім того, освітня мобільність в умовах повномасштабної 
війни в Україні дозволяє учасникам освітнього процесу, 
вийшовши за фізичні межі закладів освіти, вирішити безпекові 
питання. Це можливість отримувати національну освіту будь-
якого рівня, перебуваючи далеко за межами України чи на 
тимчасово окупованій території. Загалом освітня віртуальна 
мобільність дає можливість зберегти національну систему освіти, 
яка є важливою складовою нашого супротиву ворогам та 
невід’ємною частиною спільної великої перемоги над рашизмом. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ, ЯК 
УМОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. ВИКОРИСТАННЯ В 
КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ ТЕХНОЛОГІЙ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

Шевченко Г. С. 
Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа 

№6» Дніпровської міської ради 
м. Дніпро, Україна 

Сучасний етап розвитку освітньої галузі в Україні 
відзначився особливою увагою з боку держави і суспільства до 
дітей з особливими освітніми потребами. 

Інклюзивна освіта – це комплексний процес забезпечення 
рівного доступу до якісної освіти шляхом організації навчання 
дітей у закладах освіти на основі застосування особистісно-
орієнтованих методів навчання з урахуванням їхніх 
індивідуальних особливостей у навчально-пізнавальній 
діяльності . Одним із важливих завдань інклюзивної освіти є не 
лише засвоєння системи знань, але й формування практичних 
умінь і навичок у дитини з ООП, необхідних для її подальшої 
соціалізації. 

Нині навчання і виховання дітей з особливими освітніми 
потребами відбувається не лише в спеціальних закладах освіти, 
а й в загальноосвітньому просторі. 

Для корекції їх психофізичних порушень необхідні нові 
нетрадиційні методи та моделі психолого-педагогічної допомоги. 
І саме музикотерапія є одним із таких методів, який використовує 
музику як засіб мобілізації інтелектуальних, емоційних, рухових, 
мовленнєвих та інших функціональних можливостей організму 
дитини. 

Значення та вплив музики на людину. 
Музика займає важливе місце в системі виховання. Вона 

володіє невичерпними можливостями впливу на внутрішній світ 
дитини, на формування його морально-естетичних засад, на 
становлення особистості в цілому і відіграє значну роль у 
корекційно-направленому процесі навчання і виховання дітей з 
відхиленнями в інтелектуальному розвитку. Через музичне 
мистецтво дитина з відхиленнями в інтелектуальному розвитку 
освоює дійсність, виражену в музично-художніх образах, пізнає 
загальнолюдські цінності, пов’язані з природою, людиною, 
предметами навколишнього світу, відображені в творах. 

Типи сприйняття інформації. 
В загальноосвітній школі під час уроку з музичного 

мистецтва в інклюзивному класі педагогу потрібно враховувати 
різну нозологію дітей з особливими освітніми потребами, які 
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присутні на уроці разом з нормо-типовими учнями. Складність 
полягає в тому, що одночасно на уроці присутні діти з різними 
типами сприйняття, тому доцільно, плануючи урок, підбирати такі 
завдання, які формуються не лише з основних складових музики, 
а й виконання яких активізує одночасно всі типи сприйняття 
інформації.  

Якщо ми зрозуміємо, як сприймає інформацію учень, це 
допоможе розвинути його здібності до навчання. Як показують 
результати досліджень, 20–30% людей запам’ятовують 
інформацію за допомогою слуху, 40% – за допомогою зору, а 
решта найкраще запам’ятовують, коли записують почуте або 
застосовують отримані знання на практиці. 

Під час музичних занять доцільно задіювати одночасно три 
основні типи сприйняття - візуальний, аудіальний і кінестетичний 
(тактильний). 

Організовані діти, які люблять читати й помічають деталі, 
належать до візуального типу. Діти, у яких добре розвинені 
навички мовлення, є схильність до вивчення іноземних мов і 
музичні таланти, належать до аудіального типу. Діти, які люблять 
розігрувати сценки та працювати фізично, використовують мову 
тіла, пояснюючи щось, люблять писати, належать до 
кінестетичного типу.  

Діти з візуальним типом сприйняття люблять бачити 
загальну картину того, що відбувається. Їм необхідно, щоб 
інформація була подана привабливо. У них добре розвинені 
навички візуалізації. З такими дітьми потрібно займатися 
веселими заняттями, які активізують їх навички. 

Діти-аудіали краще сприймають інформацію, коли їм 
детально пояснюють що-небудь. Згідно з дослідженнями, аудіали 
часто говорять самі з собою, люблять пояснювати щось іншим і 
ледве можуть зберігати мовчання тривалий час. 

Діти-кінестети не можуть усидіти на місці й постійно 
граються в рухливі ігри. Дітей з кінестетичним сприйняттям 
вважають складними учнями, тому що вони занадто активні. Але 
насправді для успішного навчання необхідно включити в цей 
процес рух. 

Кращій результат при виконанні музичних завдань на 
розвиток почуття ритму, відчутті руху мелодії, темпу виходить 
тоді, коли враховані сенсорні сприймання всіх типів одночасно. Бо 
саме в колективному виконанні кожен учень може проявити свою 
ліпшу сторону сенсорного розвитку, таким чином осмислюючи 
музичний матеріал з різних точок зору. 

Тобто, основою всіх завдань має бути – ПОБАЧИТИ, 
ПОЧУТИ, ТОРКНУТИСЯ. 
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Ідеї впровадження творчості в інклюзивній освіті. 
Дітям з особливими освітніми потребами необхідне не 

тільки навчання й знання. Розвиток їх творчих здібностей – 
життєва необхідність! 

Ефективність роботи з дітьми з ООП залежить не тільки від 
одного вчителя, а від багатьох фахівців: логопеда, дифектолога, 
психолога. Необхідно залучати і інших спеціалістів, які б сприяли 
не тільки інтелектуальному розвитку, а й корекції емоційного 
розвитку через творчість та креативність. 

Основною метою інклюзивного навчання є соціалізація 
дітей у суспільстві. А чому б не сприяти цій соціалізації через 
творчість? 

Одним з таких прикладів для творчого і водночас 
інтелектуального і емоційного розвитку може слугувати 
театральний гурток, який містить в собі три компоненти: 
сценічний, прикладний та музичний. 

Театральні ляльки- саме те, за допомогою чого можна 
розкрити здібності дітей з ООП; дозволить дітям з різними 
розладами максимально розвинути свої творчі здібності і в 
майбутньому обрати творчу професію! 

Під час творчих занять можливо встановити зв’язок з 
дітками, які бояться розкриватися під час звичайних уроків. 
Ляльковий театр, через призму вигаданих героїв розкриває сильні 
сторони дітей з порушеннями у розвитку. Наприклад, діти з РАС, 
через ляльок швидше встановлюють зв’язок з іншими дітьми, а 
дітям з синдромом Дауна, (яким доречи притаманні творчі 
здібності) легше подолати проблеми з мовленням та 
короткотривалою слуховою пам’ятаю. 

Діти готують виставу від початку до кінця: виготовляють 
декорації власноруч, виготовляють театральних ляльок, 
виготовляють шумові музичні інструменти з підручних матеріалів, 
озвучують виставу самостійно. 

Сценічне мистецтво розкриває унікальність та 
індивідуальність кожної дитини. Саме акторська майстерність дає 
можливість не стримувати свої емоції та почуття, а передавати 
все в слова, рухи та дії. 

Образотворча діяльність має велике значення у вирішенні 
завдань естетичного виховання, так як за своїм характером є 
мистецькою діяльністю. Специфіка занять творчістю дає широкі 
можливості для пізнання прекрасного, для розвитку емоційно-
естетичного ставлення до дійсності. 

Музика – це завжди зустріч з прекрасним. Музика – це 
чудовий спосіб навчання та відпочинку. Музичні заняття 
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відіграють важливу роль у розвитку витримки, уваги, уяви, пам’яті 
і вихованні колективізму. 

Завдання кожного заняття має бути спрямоване на те, щоб 
дитина отримала як можна більше позитивних почуттів, бо сфера 
музичного мистецтва пробуджує такі емоції, які формують 
внутрішню потребу людини у глибокому та постійному спілкуванні 
з музикою.  

Зміст таких занять полягає в єдності позицій, як збагачення 
досвіду емоційно-ціннісного ставлення до дійсності та збільшення 
багажу музичних вражень.  

В процесі організації занять важливо не стільки досягти 
певного результату, скільки створити такі умови, які сприяють 
загальному розвитку дитини та корекції її психофізичних 
порушень, за яких вона повірить у свої можливості та відчує успіх, 
задоволення, емоційне піднесення. Все це вимагає від педагога 
особливої творчої уяви, фантазії, наполегливості, терпіння в 
спільній роботі з дітьми, для яких музичне мистецтво – це шанс 
на успіх. 

Література: 
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рекомендації. Київ, 2021. 
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МЕТОДИКА ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ПІДХОДУ 
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У КОЛЕДЖІ 

Шевченко Е. О. 
Слов’янський енергобудівельний фаховий коледж 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Розпочата військова агресія з боку Російської Федерація 

поставила нагальне питання перед вітчизняною освітою в плані 
підготовки молоді до майбутньої служби в Збройних Силах 
України. На сьогодні ЗС України вкрай необхідні спеціалісти з 
технічних професій, які також повинні мати гарну фізичну 
підготовку. На превеликий жаль науково-технічний прогрес, 
досягнення комп’ютерної техніки стали опосередкованою 
причиною погіршення здоров’я учнівської молоді. В ході 
дослідження встановлено, що 68 % респондентів мають 
соматичні порушення, зростає також кількість дітей із 
гіподинамією [1; 2; 5]. Проблема організації раціональної рухової 
активності набуває особливої важливості в період становлення і 
вдосконалення систем і функцій організму, коли закладається 
фундамент фізичної культури особи та моторного потенціалу 
молодої людини [1; 3; 4]. 
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На нашу думку необхідно постійно удосконалювати систему 
фізичного виховання дітей і молоді, що навчаються, 
спрямовувати їх на оптимізацію особистого рухового режиму 
одночасно використовуючи під час занять здоров’язберігаючі 
технології. 

Дане дослідження здійснено на базі Слов’янського 
енергобудівельного фахового коледжу. За методом випадкової 
вибірки було сформовано експериментальну та контрольну групи 
по 25 студентів у кожній. 

Так експериментальна група займалася за удосконаленою 
методикою, яка передбачала диференційоване використання 
фізичних вправ, спортивних ігор, методів загартування та 
щоденних самостійних занять, а контрольна група – займалася за 
традиційною методикою, яка передбачала фізичні вправи та 
спортивні ігри. 

У результаті досліджень з’ясовано, що переважна частина 
студентів технічного коледжу мають середній рівень фізичного 
підготовленості. Саме це спонукало нас до пошуку нових шляхів 
застосування сучасних інноваційних технологій у фізичному 
вихованні з метою збільшення обсягу рухової активності та 
підвищення адаптаційних можливостей самих студентів. 

Задіяна методика диференційованого підходу під час 
проведення занять з фізичної культури в коледжу передбачала 
комплексне оцінювання рівня розвитку індивідуального і 
психофізичного потенціалу, психоемоційного стану сфери 
студентів; відповідність форм, засобів і методів фізичного 
виховання до їх індивідуальних особливостей, що дають 
задоволення від спортивних занять і результатів навчання; 
особливості навчальної і подальшої професійної діяльності після 
закінчення коледжу; розкриття особливостей його фізичного 
потенціалу і удосконалення можливостей учнівської молоді. 

Однією з обов’язкових умов навчально-тренувальних 
занять в експериментальній групі було активне використання 
теоретичного матеріалу, який сприяв формуванню наукових 
знань з основ здорового способу життя, умінню самостійно 
організовувати спортивно-масові заходи, формування поняття 
про збалансоване харчування, використання методів 
загартування, формуванню у студентів навичок до самостійних 
занять з фізичного самовдосконалення та самоконтролю 
фізичного стану під час тренувальних занять. 

Впровадження на практиці поєднання оптимізації рухової 
активності студентів із застосуванням здоров’язберігаючих 
технологій сприяла зменшенню пропусків занять через хворобу. 
В основній групі кількість тих студентів, які хворіли вісім і більше 
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разів на рік за даними їхнього самоаналізу, знизилася до 2,7 %, 
зменшилася кількість тих, що хворіли 5–7 разів на рік, від 28,8 до 
7,9 %. 

В експериментальній групі наприкінці дослідження на 20 % 
збільшилася кількість студентів із добрим станом здоров’я, із 
ідеальним станом – на 3,9 %, водночас зменшилася кількість 
студентів із задовільним станом на 16,7 %. 

Згідно з аналізом результатів тестування, за вказаний 
період часу відбувалася позитивна зміна всіх ознак фізичного 
розвитку, які вивчали. Проте ці зміни не істотні (р>0,05), за 
винятком студентів основної групи, де показники станової сили 
поліпшилися достовірно на 8,2 кг (р<0,05), сили правої руки – на 
7,8 кг, а показники ЖЕЛ – на 0,76 л. 

У контрольній групі лише достовірно збільшилися показники 
ЖЕЛ на 0,59 л. 

Наприкінці дослідження, як і на початку, найважчими 
видами випробувань були: біг 1000 м, лазіння по канату, стрибки 
в довжину з місця, найдоступнішими – біг 30 м і тест на гнучкість. 
В основній групі середній показник бігу на 30 м збільшився 
достовірно на 1,09 с, показник бігу на 1000 м – на 13,08 с, стрибок 
у довжину з місця – на 9,2 см, лазіння по канату – на 2,1 с, а нахил 
тулуба – на 1,5 см. У групі порівняння достовірно поліпшилися 
лише показники бігу на 30 м – на 0,92 с, лазіння по канату – на 1,4 
с, а нахил тулуба –на 0,68 см. 

У ході проведеного нами дослідження було встановлено, 
що оптимізація рухової активності студентів 15–17 років із 
застосуванням здоров’язберігаючих технологій сприяла 
формуванню зацікавлення до систематичних занять фізичною 
культурою, сприяла підвищенню обсягу рухової активності та 
адаптаційних можливостей студентів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Шевчук М. С. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Однією з новацій сучасної початкової освіти є значне місце 

ігрових методів та технологій, які можуть бути реалізовані шляхом 
використання цифрових освітніх ресурсів (ЦОР), у тому числі й 
електронних освітніх ігрових ресурсів (ЕОІР). ЕОІР є одним з 
різновидів електронних освітніх ресурсів (ЕОР), вони поєднують 
пізнавальну і розвивальну функції, містять цілісний теоретичний 
матеріал і компетентнісні завдання з навчального предмета, 
подані в ігровій формі.  

Питаннями створення й використання електронних освітніх 
ресурсів, зокрема електронних підручників, досліджували 
вітчизняні науковці: В. Биков, А. Гуржій, М. Жалдак, Ю. Жук, 
В. Лапінський, С. Литвинова, Ю. Машбиць, О. Мельник, Н. Морзе, 
Ю. Триус, М. Шут та ін. Більшість авторів говорить про створення 
особливого освітнього середовища (цифрового, електронного), 
складником якого є ЕОР, зокрема електронні підручники і 
посібники. 

Розглянемо теоретичні аспекти використання електронних 
підручників для здобувачів початкової освіти, що становитиме 
мету даного дослідження. 

Передусім відзначимо, що впровадження електронних 
освітніх ресурсів у навчально-виховний процес початкової школи 
забезпечується нормативно-правовим підґрунтям, зокрема 
розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» [1], в 
якій до переліку основних форм освіти введено поняття 
«електронна освіта» як форма отримання освіти, що 
здобувається з використанням виключно інформаційно-
комунікаційних технологій. Важливе значення мають також 
положення Концепції «Нова українська школа» [2], якою 
проголошено цифрову компетентність однією із ключових, що 
формуються, починаючи від перших років навчання в школі. 

Документально-правове підґрунтя використання 
електронних освітніх ресурсів здійснено в «Положенні про 
електронні освітні ресурси», яке було прийнято в 2012 р. та 
оновлено в 2019 р. У Положенні надано визначення й 
затверджено різні види електронних освітніх видань (підручник, 
посібник, вебсайт тощо) як сучасних навчальних засобів [4]. Крім 
того, сформульовано загальні вимоги, що висуваються до такого 
типу ресурсів: 
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− функціональність – широкий спектр можливостей 
запровадження електронних освітніх ресурсів в освітній процес; 

− безпечність – захищеність від інформаційних загроз; 

− зручність використання – надання доступу користувачам 
у зручний для них час та в різних місцях; 

− кросплатформність – функціонування електронних 
освітніх ресурсів з різними апаратними платформами та 
операційними системами, прикладом таких операційних систем є 
Linux, Windows, Мак ОС, а також мобільні версії Android, Windows 
Mobile, IOS; 

− дотримання принципів державної політики цифрового 
розвитку, а саме: відкритості (надання відкритого доступу 
користувачам до електронних освітніх ресурсів); багаторазового 
використання; урахування освітніх потреб громадян України; 
безпечності (уникнення інформаційних загроз під час 
використання електронних освітніх ресурсів, захист персональних 
даних користувачів) тощо; 

− відповідність міжнародним стандартам, зокрема 
Experience API, що дозволяє записувати всі види освітньої 
взаємодії, яка здійснюється на основі використання цифрового 
приладдя, що сприяє удосконаленню системи освіти [3]. 

Створення Національної освітньої електронної платформи, 
затверджене у 2018 році відповідним Положенням [5], а також 
вихід в тому ж році Положення про електронний підручник [6] 
стимулювало розроблення сучасних електронних навчальних 
засобів для Нової української школи. Більшість із них, зокрема 
низка електронних освітніх ресурсів з математики та української 
мови в початковій школі була апробована в рамках 
всеукраїнського педагогічного експерименту «Розумники» (Smart 
Kids), який проводився протягом 2014–2017 рр. (Наказ МОН 
України №564 від 08.05.2014 р.). Учасниками проєкту стали 8500 
учителів та 150 000 учнів з усієї України та 43-х країн світу. 
Науковцями було доведено, що завдяки використанню ЕОІР 
підвищується рівень успішності учнів та середній бал з 
математики та української мови; зростає швидкість проходження 
та засвоєння нового матеріалу; у дітей збільшується інтерес до 
вивчення базових предметів; формуються предметні та ІК-
компетентності; розвивається логіка, пам’ять, стійкість та точність 
уваги, уява та креативне мислення. 

Наукову роботу було продовжено за темою «Технологія 
навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» 
(Наказ МОН України №1234 від 30.08.2017 р.). В експерименті 
взяли участь 104 школи з усієї України, вчителі – учасники проєкту 
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– намагалися зробити навчання у початковій школі сучасним, 
поєднати комп’ютерні технології та традиційні засоби навчання. 

Вивчення нормативних документів, наукових розвідок 
вітчизняних і зарубіжних науковців дозволило окреслити основні 
теоретичні поняття дослідження: 

− електронні освітні ресурси – засоби навчання на 
цифрових носіях будь-якого типу або розміщені в інформаційно-
телекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою 
електронних технічних засобів і застосовуються в освітньому 
процесі (Положення про електронні освітні ресурси [4]). ЕОР 
створюються для забезпечення модернізації освітнього процесу, 
надання рівного доступу учасникам освітнього процесу 
незалежно від місця проживання та форми навчання. 

− електронний освітній ігровий ресурс – різновид ЕОР 
навчального призначення, що поєднує пізнавальну та 
розвивальну функції, містить цілісний теоретичний матеріал і 
компетентнісні завдання з навчального предмета, подані в ігровій 
формі (О. Мельник). 

− електронний підручник (посібник) – електронне 
навчальне видання із систематизованим викладом навчального 
матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові 
об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію 
(Положення про електронний підручник [6]). 

На думку науковців, електронний підручник дає змогу 
розв’язувати різні завдання: індивідуально переглядати, вивчати 
чи повторювати освітній, методичний та інформаційно-довідковий 
матеріали; наочно представляти на екрані комп’ютера 
дидактичний матеріал і наочні посібники (схеми, малюнки, 
таблиці, графіки, текст тощо); здійснювати самоконтроль 
засвоєння змісту освітніх тем; отримувати інформацію з 
рекомендованої літератури; роздруковувати зразки планів 
проведення та методичні доробки з усіх тем і видів занять; 
розмножувати матеріали та отримувати методичні рекомендації з 
різних освітніх напрямів; дізнаватися відомості про деякі 
технології, що застосовують в інформаційній діяльності тощо. 
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РОБОЧИЙ ЗОШИТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
САМОСТІЙНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Шкуматова О. Ю. 

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

Пучков І. Р. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Розвиток пізнавальної самостійності може здійснюватися 

переважно у межах навчання певної дисципліни. Серед дисциплін 
шкільної програми, що вивчаються в молодших класах Нової 
української школи, вивчення математики, найбільше сприяє 
розвитку пізнавальної самостійності, оскільки пошук розв’язання 
математичних завдань вимагає, перш за все, самостійної 
мисленнєвої діяльності для побудови алгоритму розв’язання, 
самоперевірки отриманого результату, умінь самостійно 
користуватися правилами, а також умінь застосовувати систему 
узагальнених знань. Математична діяльність щодо математики у 
початковій школі полягає, передусім, у створенні дітьми моделей 
спостережуваних фрагментів реальності. Навчання побудові 
математичних моделей реальних, доступних спостереженню 
дітей явищ забезпечує розуміння складних взаємозв’язків 
математичного знання. 

Молодший шкільний вік – це сенситивний період, коли 
інтенсивно формуються властивості особистості, закладаються 
основи розвитку його пізнавальних здібностей, суб’єктного 
досвіду. З початком шкільного життя у дітей молодшого шкільного 
віку посилюється внутрішня потреба у самостійній пізнавальній 
діяльності. 

Концепція Нової української школи орієнтована на 
становлення таких особистісних характеристик випускника 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re33637?an=1&ed=2019_05_29
https://ips.ligazakon.net/document/view/Re22007?an=1
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0702-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18#Text
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початкової школи, як допитливість, володіння основами вміння 
вчитися, здатність до організації своєї діяльності, готовність 
самостійно діяти. Формування такої особистості передбачає 
наявність у неї пізнавальної самостійності. 

Вітчизняними вченими докладно досліджено питання, 
пов’язані з проблемою з’ясування сутності пізнавальної 
самостійності. Так, С. Гордієнко, Л. Євенко, О. Кікоть, Л. Селюга 
та іншими пізнавальна самостійність сприймається як 
інтегративна якість особистості, що проявляється у прагненні 
активної пізнавальної діяльності, в умінні ставити мету і 
планувати свої дії, здійснювати самооцінку її результатів, в умінні 
найбільш оптимально вирішувати навчально-пізнавальні 
завдання. 

У водночас такі автори, як Т. Байдалюк, Л. Височан, 
Л. Хімчук, Р. Романишин тощо. говорять про важливість розвитку 
пізнавальної самостійності учнів. 

Реформа освіти, торкнувшись всіх сфер освітнього 
процесу, торкнулася і засобів навчання. Зміна мети освіти тягне у 
себе перетворення змісту, засобів і методів навчання, вимагає 
перегляду всього навчально-методичного комплексу, зокрема і 
робочих зошитів для школярів, що входять до його складу. 

Робочий зошит є специфічним засобом розвитку 
пізнавальної активності учнів, що дозволяє індивідуалізувати 
процес пізнання молодших школярів. 

Сучасні дослідники, вивчаючи проблему створення та 
використання робочого зошита на уроках, виділили такі умови: 
специфічний вплив робочого зошита на вирішення проблеми 
диференціації та індивідуалізації процесу навчання та розвитку, 
базування розробки системи завдань робочого зошита на 
комплексному розгляді особливостей розвитку молодших 
школярів. 

Основні дидактичні функції робочих зошитів полягають у 
наступному: підвищення ступеня наочності, доступності 
навчального матеріалу, максимальному розвитку пізнавальної 
діяльності, інтенсифікація праці учнів. 

Створенням робочих зошитів з математики для початкової 
школи в різний час займалися багато педагогів, методистів, 
авторів-упорядників навчальних програм та підручників (О. Гісь, 
І. Філяк, М. Зелінська, Н. Листопад, Л. Оляницька, А. Назаренко, 
А. Заїка, С. Тарнавська, О. Онопрієнко, С. Скворцова тощо). 

Останнім часом кількість робочих зошитів з математики для 
початкової школи помітно збільшилася. Більшість із них 
призначені для організації самостійної діяльності учнів з метою 
закріплення отриманих знань та відпрацювання навчальних дій, 
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та для вдосконалення умінь та формування міцних 
обчислювальних навичок. 

Незважаючи на особливі можливості робочого зошита з 
математики для молодших школярів у вирішенні проблеми 
розвитку пізнавальної самостійності школярів і на популярність, 
що все збільшується, в сучасному освітньому процесі, спеціальні 
дослідження з даного виду навчальних посібників не 
проводилися. 

Таким чином, актуальність даного дослідження 
обумовлюється протиріччям між необхідністю розвитку 
пізнавальної самостійності молодших школярів та великим 
потенціалом навчання математики для її розвитку, з одного боку, 
і, з іншого боку, недостатньою розробленістю робочих зошитів, що 
сприяють розвитку пізнавальної самостійності під час вивчення 
математики. 

Виходячи з проблеми дослідження, сформульована тема: 
«Робочий зошит як засіб розвитку пізнавальної самостійності під 
час вивчення математики в початковій школі». 

Мета дослідження: удосконалювати методику навчання 
математики з урахуванням використання робочих зошитів, 
вкладених у розвиток пізнавальної самостійності молодших 
школярів. 

Об’єкт дослідження: процес вивчення математики 
молодших школярів. 

Предмет дослідження: розвиток пізнавальної самостійності 
під час уроків математики засобами робочого зошита з 
математики для молодших школярів. 

В основу дослідження покладено гіпотезу, відповідно до 
якої розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів 
буде ефективним, якщо використовувати в навчанні математики 
робочий зошит, у якому способи пред’явлення математичних 
завдань відповідають таким умовам: 

− спрямованість на самостійний пошук розв’язання задачі; 

− опора на наочно-образне уявлення математичної 
інформації; 

− використання моделей аналізованих ситуацій різного 
рівня узагальненості; 

− завдання кожного аркуша робочого зошита 
структуровані так, що ведуть до вирішення однієї проблемної 
ситуації. 

Виходячи з мети дослідження, його предмета та гіпотези, 
визначено такі завдання дослідження: 
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1. Проаналізувати основні психолого-педагогічні підходи 
до вирішення проблеми розвитку пізнавальної самостійності 
молодших школярів. 

2. Розробити методику навчання математики з 
використанням робочого зошита. 

3. У педагогічному експерименті перевірити ефективність 
розробленої методики використання робочого зошита та 
узагальнити результати дослідно-експериментальної роботи, 
дати їхню наукову інтерпретацію. 

Для розв’язання поставлених завдань використовувався 
комплекс таких методів дослідження: 

− теоретичних: вивчення, аналіз та узагальнення наукової 
літератури з метою ознайомлення зі станом досліджуваної 
проблеми; систематизація, порівняння, узагальнення одержаних 
науково-теоретичних даних; 

− емпіричних: спостереження, анкетування, тестування, 
метод незалежних оцінок для діагностики стану проблеми. 
Педагогічний експеримент – для перевірки ефективності 
використання кооперативного навчання на уроках математики в 
початковій школі; 

− методів математичної статистики − для обробки 
результатів експериментальної роботи.  

 
 

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗІ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ 
Шундель Т. О. 

Донецький національний медичний університет 
м. Лиман, Донецька область, Україна 

В наші дні сучасна освіта в Україні характеризується новими 
рисами, а саме, комп’ютеризацією навчально-виховного процесу, 
що спонукає викладачів вищої школи переглянути традиційні 
форми і методи викладання іноземної мови.  

З огляду на це доречно зауважити, що належний рівень 
навчального процесу в будь-якому закладі вищої освіти 
забезпечується використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій, завдяки яким навчання стає безперервним процесом. 
На думку О. Жук, використання інформаційно-комунікаційних 
технологій (далі – ІКТ) створює єдиний освітній простір, що 
спроможний сформувати умови не лише руху інформації, а й 
швидкого доступу до неї [2]. Використання ІКТ на заняттях з 
іноземної мови сприяє вихованню особистості, яка є 
конкурентоспроможною і досить розвинутою в умовах сучасного 
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суспільства. Елементи комп’ютерної грамотності допомагають 
студентам і викладачам створювати різні навчальні матеріали, а 
саме презентації, які допомагають засвоїти матеріал більш 
успішно. 

Г. Вавілова та А. Жулківська зазначають, що навички ІКТ 
мають значні переваги, оскільки є засобом забезпечення 
оперативності виконання будь-якого запиту до системи та 
реалізації зворотного зв’язку, а також не тільки видачу результатів 
в режимі реального часу результатів діяльності студента, але й 
оцінювання знань [1]. 

Так, використання схем, презентацій та відеороликів в 
умовах дистанційного навчання стає ефективною допомогою при 
узагальнені вивченого матеріалу чи опануванні нового. Для 
реалізації навчання в умовах дистанційного навчання в 
Донецькому національному медичному університеті було 
організовано навчально-виховний процес у спеціальному 
освітньому порталі – Google Meet, який надав студентам-медикам 
можливість доступу до навчально-методичних матеріалів 
предмету, що вивчається, у зручний для них час. Крім цього 
зазначена освітня платформа надає можливість організувати 
рубіжний, поточний чи загальний контроль знань, умінь та 
отриманих навичок.  

Під час проведення занять з іноземної мови зі студентами-
медиками на освітній платформі Google Meet використання ІКТ у 
вигляді відеороз’яснень граматичного матеріалу чи перегляд 
відеороликів медичної тематики, що присвячені, наприклад, 
вивченню особливостей різних ситем організму, нормальних чи 
патологічних процесів, стає передумовою інтенсифікації 
освітнього процесу. Це можна пояснити тим, що використання ІКТ, 
а саме комп’ютерних засобів навчання, зумовлює поєднання двох 
важливих форм повідомлення інформації: вербальної (словесної) 
та візуальної (показ слайдів, презентацій, граматичних схем. 
відеоматеріалів, моделей будови тіла людини). Таке поєднання 
візуального зображення і слова викладача впливає на 
комплексний розвиток навичок мовленнєвої діяльності студентів 
на заняттях з іноземної мови. У зв’язку з цим, ми вважаємо, що ці 
форми подання повідомлень надають викладачу можливість 
значно підсилити сприйняття навчального матеріалу. 

Ми повністю розділяємо точку зору М. Клочкової, яка 
говорить про цілий ряд переваг застосування ІКТ під час вивчення 
іноземної мови: вдосконалення навичок володіння 
комп’ютерними технологіями, створення комфортного 
психологічного клімату, значне підвищення мотиваційного 
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процесу до вивчення іноземної мови та ефективна реалізація 
індивідуалізації навчально-виховного процесу [3].  

Цю думку повністю розділяє А. Федоренко та О. Зимовець, 
який приходить до висновку, що використання ІКТ є поштовхом до 
підвищення мотивації щодо вивчення іноземної мови, 
формування іншомовних навичок і вмінь, розвитку їх загальної 
інформаційної культури. Саме завдяки ІКТ може здійснюватися 
диференційований та індивідуальний підходи до навчально-
виховного процесу, значно урізноманітниться навчальна 
діяльність, вдосконалиться процес підготовки [4]. 

Проаналізувавши вищеподаний матеріал, ми доходимо 
висновку, що застосування ІКТ на заняттях з іноземної мовинавіть 
в дистанційному режимі допомагає викладачу скоректувати 
рівень засвоєння навчальног матеріалу, збільшує швидкість 
сприяйняття та глибину засвоєння необхідного об’єму інформації. 
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СКЛАДНІ ОКАЗІОНАЛІЗМИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ 
ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ ВОЄННОГО ПРОТИСТОЯННЯ 

Олексенко В. П. 
Херсонський державний університет 

м. Херсон, Україна 
Попкова О. А. 

Херсонський державний університет 
м. Херсон, Україна 

Сфера політики є одним із найпотужніших джерел зʼяви й 
фіксації нових слів у газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя. 
Інформація у сфері суспільно-політичних відносин, яку обслуговує 
публіцистичний стиль, адресована не вузькому колу читачів, а 
широкому загалу, всім носіям мови. Тому тут необхідна швидкість 
передачі інформації, позаяк газетна публіцистика присвячена 
«злобі дня». Висвітлюючи події суспільно-політичного життя на 
шпальтах газет, журналісти відображають своє бачення та оцінку 
дійсності на сторінках періодичних видань. Складний оказіоналізм 
є лексичною інновацією, що моделює нове бачення об’єкта 
номінації. 

Дослідження характеристик складних оказіоналізмів, що 
утворилися внаслідок воєнного протистояння спочатку на Сході 
України, а згодом і на всій території, нині є особливо актуальним. 

Метою статті є дослідження творення та активного 
функціювання складних оказіоналізмів суспільно-політичного 
змісту, адже зрушення у лексиці активізуються в період значних 
соціальних, економічних, політичних трансформацій. 
Переломним періодом розвитку українського суспільства став 
кінець лютого 2022 року під час повномасштабного вторгнення 
російських військ на територію України.  

Відповідно відображають та найшвидше реагують на зміни, 
які відбуваються у суспільстві, тексти газетно-журнальної 
публіцистики та загалом засоби масової інформації. Медіа 
виступають активним учасником суспільного життя. Завдяки 
доступу до масової аудиторії вони швидко поширюють 
інформацію про актуальні події і таким чином репрезентують 
сучасний̆ лексикон.  

Масмедійні тексти сучасності слугують підґрунтям для 
дослідження комунікативно-прагматичних особливостей 
функціювання складних інновацій. Прагматичний потенціал 
лексико-семантичних інновацій реалізується через зміни в 
семантичній структурі слова в певному контексті, що 
сприймається як новаторство мовця. 

Оказіональна лексика є експресивно насиченою, образною 
та є одним із важливих засобів передачі авторського світогляду та 
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світосприйняття. Звичайно, сила експресивності складного 
оказіоналізма є неоднаковою, адже в структурі однієї складної 
інновації вона виражена інтенсивніше, інші такі одиниці мають 
слабшу експресію. Причину цього знаходимо у структурі 
складного оказіоналізма. За нашими спостереженнями, 
оказіоналізми утворені узуальним шляхом, менш експресивні, а 
утворені неузуальним способом мають сильне експресивне 
забарвлення. Контекст також впливає на семантику складних 
оказіоналізмів, тоді як їх експресивність є незалежною від 
контексту ознакою. 

Останнім часом особливо помітною є тенденція до 
зниження у газетно-публіцистичному стилі, позаяк автори 
медійних текстів широко використовують засоби розмовного 
стилю. Спостерігаємо відображення типових екстралінгвальних 
ситуацій у медійній сфері, адже потреба людини у нових словах 
насамперед зумовлена екстралінгвальними чинниками, зокрема 
змінами політичного життя та устрою у суспільстві, насамперед 
зараз, під час війни. 

Політична або суспільно-політична мова є складною 
системою, яка динамічно відображає політичну реальність, 
коригується нею і водночас бере участь в її створенні та 
видозмінюванні [2, с. 3]. 

Оказіональна лексика, вплетена у медійний текст, сприяє 
чіткому відтворенню політичної ситуації сучасного стану та 
відображає пристосування мови до постійно змінюваних під 
впливом зовнішніх чинників умов її функціювання. 

Воєнне протистояння на території України, що розпочалося 
з листопада 2013 року, а в 2022 охопило ще нові території, 
спричинило появу значної кількості складних оказіоналізмів, що 
відображають рівень оцінювання мовцями суспільно-політичної 
ситуації держави зокрема воєнного протистояння в державі. 

Найпродуктивнішим із способів творення складних 
оказіоналізмів виділяємо словоскладання, на зразок: інновація 
війномир’я на позначення удаваного офіційного перемир’я, якого 
ворожа сторона насправді не дотримується.  

Телескопія, один із способів, що сьогодні є не менш 
продуктивним ніж осново і словоскладання та полягає у зрощенні 
фрагментів лексичних одиниць або однієї лексичної одиниці з 
фрагментом іншої. Напр.: Окупендум ← [окупація + 
референдум] оказіональна назва референдумів, проведених 
спочатку у Криму, на території Луганської і Донецької областей, 
пізніше Запорізької та Херсонської областей під час окупації їх 
російськими військами. Газократія ← [газ + демократія] та 
іменує «владу газу у світі» Цілком зрозумілим є те, що автор, 
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подаючи такі лексеми, одразу подає оцінку вказаних явищ, 
тенденцій, процесів, подій, прагне силою слова вплинути на 
читача і «викликати в нього негайний внутрішній відгук». 

Бандеромобіль ← [бандер(а) + автомобіль] – автомобіль 
Бандери (вказівка на всіх, хто за Україну). Бандеромобілі, які ще 
вчора були звичайними автівками, переобладнали, додавши 
броньований захист і кулемет. Шушпанцери і бандеромобілі. 
Героїчна історія саморобних броньовиків у війні за український 
Донбас. 

Незламомобіль ← [незламність + автомобіль] – 
автомобіль для роботи в незвичайних ситуаціях. Цього разу 
Незламомобіль виконано на базі автомобіля Mercedes-Benz, 
отриманого від волонтерів. 

Все більше фіксуємо нових складних оказіоналізмів, що 
відображають сучасну воєнно-політичну ситуацію та побудовані 
як «російськочитний» варіант, напр.: Хоча, звісно, «рускомірних» 
адептів не бракувало (День. 16.03.2022); Звісно, втішно бачити, 
як саморозпускаються фракції ОПЗЖ, як Медведчук зі 
впливового політика стає ізгоєм-утікачем, як  готується 
націоналізація майна російських і білоруських власників, як 
припиняється інформаційна та видавнича активність країни-
агресора в Україні, як приймаються (нарешті!) закони про 
колаборантів і про ворожі організації. Але цього не досить 
(День. 17.03.2022); Зрештою, і «русько-мірівська» класика – це 
теж окупація «лайт», ментальна, глибинна (День. 21.03.2022); 
Згадайте про трактування Мазепи у Пушкіна, чи про «слитие 
словянских ручеев в русском море» – чи це не той самий нинішній 
путінський «адіннарод», який значить вбивство нашого? (День. 
21.03.2022); Повітряні сили України щодня доводять, що 
«неімеющієаналогов» російські літаки й «суперсучасні» 
ракети падають так само, які і будь-які інші (День. 30.03.2022); 
Нерадісну перспективу остаточного перетворення цієї 
центральноєвропейської держави у країну-ізгоя, за якою 
невдовзі неодмінно послідують політична ізоляція та 
економічна стагнація (День. 07.04.2022); Але ця «визвольна» 
удавка неминуче затягнеться на шиї народів Російської 
Федерації, яка вже стала країною-ізгоєм (День. 14.04.2022); 
«Побєдобєсіє» пробудило загарбницький інстинкт (День. 
14.04.2022). Вказані варіанти складних інновацій автори навмисно 
вживають у поданій формі задля посилення негативної конотації 
у всьому її прояві аби дефініювати усю негативну експресію у 
одному слові. 

На підставі аналізу складних політичних оказіоналізмів, 
зафіксовано потужну дериваційну активність творення нових слів 
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від власних відомих політичних діячів, на зразок: І путінолизів 
не завадило б долучити до долі Симоньян (День. 18.03.2022); 
Тільки в Лугандонії їх набереться штук п'ятсот із юридичним 
обґрунтуванням довічного (День. 18.03.2022); Тобто чим, якщо 
щиро, вони відрізняються від нинішніх кримнашистів? (День. 
21.03.2022); Сьогодні кожен долар/євро/рубль, витрушений 
путіним з кишені олігархів або отриманий росією за нафту, газ, 
та за що завгодно і як завгодно, йде на оплату раша-зомбі і 
конвертується в кулі, снаряди, ракети, якими вони 
розстрілюють нашу країну (День. 04.04.2022); Збереження 
російської імперії у вигляді єльциноерефії таки більше тягне на 
фарс (День. 27.04.2022); Під керівництвом улюбленого на 
сьогодні 83% росіян путлєра – це величезна трагедія для 
українського народу та усього притомного людства (День. 
27.04.2022); Про очищення України від кремлівсько-
мічурінської топоніміки (День. 28.04.2022); Видається, що в 
основі цього експерименту над людською масою території 
спочатку Московії, а потім і Російської імперії у всіх її іпостасях 
включно з нинішнім путлєр-рейхом лежить не лише 
«загадочная русская душа», але й багато столітній біологічний 
експеримент по розлюдненню людини, який проводиться самою 
Росією над власним народом (День. 23.03.2022). 

Окрему групу становлять ті новотвори, яким притаманна 
новизна форми, напр.: рашистська адмініСРАЦІЯ. Рашистська 
адмініСРАЦІЯ оголосила про націоналізацію держвласності на 
Запоріжжі (Forpost. 05.06.2022). У такому представленні відомі 
морфеми постають у незвичних поєднаннях, утворюючи слова із 
зовсім новими значеннями.  

Крім того словотворчі можливості української мови дають 
змогу передати різноманітні деталі емоційно-оцінного 
забарвлення з додатковим конотативним забарвленням, 
побудованих на грунті жаргонізмів, арготизмів, просторіч, що 
демонструють вульгаризацію та абсцентну конотацію та не 
потребують додаткового пояснення: Разом із 
пропагандошоблою, що складається не з чотирьох персон, а 
сотень, якщо не тисяч (День. 18.03.2022); Кремлівські 
пропагандони переконані: чим абсурдніша брехня, тим легше 
їй повірить обдурене телевізором російське населення (День. 
04.04.2022). 

Отже, різноструктурність аналізованих нами складних 
оказіоналізмів пояснює наявність специфічних для кожної 
інновації способів деривації оказіоналізмів та вказує на потужну 
дериваційну активність.  
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Об’єктивне прискорення науково-технічного і соціального 
прогресу, кризові економічні, екологічні, демографічні, політичні 
та інші явища, що виникли у сучасному світі, неминуче 
позначаються на системі освіти, загострюють протиріччя і 
труднощі формування молодого покоління. Традиційні педагогічні 
засоби виховання, змісту й організації освітнього процесу все 
частіше не спрацьовують. Через невідповідність темпів і 
характеру соціальних та педагогічних процесів виникають кризові 
явища в педагогіці. 

Найважливіші з них виявляються у нездатності освітніх 
закладів, по-перше, впливати на дитину для формування цілісної, 
а не «часткової» особистості, по-друге, у невмінні враховувати 
індивідуальні, вікові та соціо-біопсихологічні особливості 
вихованця, неповторність особистості кожного. Тому у сучасному 
вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному 
середовищі рівень освіти, її вплив на особистісній розвиток 
дитини, значною мірою залежатиме від результативності 
запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових 
методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та 
психолого-педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід 
до навчання. 

Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, 
М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) 
намагаються співвіднести поняття нового у педагогіці з такими 
характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, 
передове. Зокрема, В. Загвязинський вважає, що нове у 
педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у 
таких поєднаннях ще не висувались або ще не 
використовувались, а й той комплекс елементів чи окремі 
елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне 
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начало, що дає змогу в ході зміни умов і ситуацій ефективно 
розв'язувати завдання виховання та освіти [1, 9]. 

Метою статті є висвітлення проблеми педагогічної 
інноватики в ракурсі формування в учнів необхідних соціальних 
компетентностей, визначення переваги інноваційного навчання 
та обґрунтування ефективності впровадження системи 
інтерактивних комунікацій у процес навчання та виховання. 

На відміну від традиційного, інноваційне навчання 
спрямоване не на предмет і надання учневі певної суми знань, а 
передовсім – на інтелектуальний розвиток особистості. Нове в 
педагогіці − не лише ідеї, методи, підходи, технології, а й комплекс 
елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, що ввібрали 
в себе прогресивне начало та дають змогу ефективно 
розв’язувати завдання виховання та освіти [2].  

Інтерактивне навчання розуміємо як  здатність взаємодіяти 
або знаходитись у режимі діалогу, де навчальний процес 
відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це 
спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, за якої 
кожний учень відчуває свою успішність та інтелектуальну 
спроможність.  Вона базується на співпраці вчитель – учень, 
учень – учень, що є рівноправними, рівнозначними суб’єктами 
навчання[2, 6].  

Інтерактивне навчання одночасно вирішує наступні 
завдання: 

− розвиває комунікативні вміння і навички, допомагає 
встановленню емоційних контактів; 

− вирішує інформаційну задачу, оскільки забезпечує учнів 
необхідною інформацією, без якої неможливо реалізувати спільну 
діяльність; 

− розвиває загальні навчальні та наукові вміння і навички 
(аналіз, синтез, постановка цілей); 

− забезпечує виховну мету, привчаючи працювати в 
команді, прислухатися до чужої думки [7].  

Інноваційні технології (ІТ) − цілеспрямований системний 
набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності,  який 
охоплює процес навчання від визначення мети до одержання 
результатів.  

Порівнюючи традиційну та інноваційну освіту, які сьогодні 
паралельно існують в Україні, можна сказати, що традиційна 
система навчання є безособистісною, у ній  людина постає 
об’єктом, яким можна керувати за допомогою зовнішніх впливів, 
загальних стандартів і нормативів. Серед головних недоліків 
традиційної системи навчання є такі: 
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− домінування пояснювально-ілюстративного типу 
навчання і репродуктивної діяльності учнів;  

− перевага фронтальної роботи; 

− обмеженість діалогічного спілкування;  

− невміння і небажання дітей учитися;  

− відсутність в учнів поцінування освіти, самоосвіти 
(саморозвитку) [8]. 

Насьогодні в основі системи навчання є психологічні 
процеси, які покликані формувати людину із заданими 
властивостями. Чого очікує учень від школи? Задоволення 
пізнавальних інтересів, можливості самоствердження, 
самореалізації. На що зорієнтований учитель? На обов’язкове 
виконання програми, яка визначає не тільки однаковий зміст, 
обсяг, а й навіть темп засвоєння інформації та способи її обробки. 
Таким чином, маємо невідповідність психологічних установок, які 
неминуче породжують конфлікт. Він існував завжди. Але в останні 
десятиліття набув ознак системності. 

Висновки. Компетентності складно формувати, а складніше 
вимірювати, але без цього якісна  освіта у XXI столітті неможлива. 
Значить, потрібно крок за кроком переборюючи власну інертність 
і неготовність освітнього середовища до сприйняття інновацій, 
долати шлях від орієнтації на предметні знання до оволодіння 
надпредметними уміннями, формуючи, так чином, в учня 
внутрішню готовність прийняття рішень, застосування набутих 
знань у будь-яких ситуаціях. 
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СОЦІАЛЬНЕ ТА ЕМОЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК НОВІТНЯ 
ПРАКТИКА НУШ 
Ябурова Г. Ю. 

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

Із розвитком позитивного ставлення до імплементування 
СЕН (соціального та емоціонального навчання) в освітній процес 
змінюються та насичуються змістом дефініція цього поняття та 
його ключові компетенції.  

Одне з останніх та найбільш поглиблених та уточнених 
визначень СЕН було сформульовано на конференції CASEL в 
2020 р. (collaborative for academic, social, and emotional learning), 
організації, яка вперше окреслила та ввела даний термін. Згідно з 
документами конференції, СЕН – це невід’ємна частина освіти та 
розвитку людини. СЕН – це процес, за допомогою якого молоде 
покоління та дорослі набувають та застосовують знання, навички 
та відношення до розвитку їх персональної ідентифікації, 
емоційного керування, досягнення персональних та колективних 
цілей, демонстрації почуття емпатії, встановлення та підтримки 
сприятливих взаємовідносин та вміння приймати відповідальні 
рішення. СЕН просуває освітню рівність та відмінність, яка 
гарантується автентичними відносинами в школі та сім’ї.  

Мета СЕН – встановити навчальне середовище, яке 
побудоване на довірі та спільній праці, принципах 
дитиноцентризма та перспективного навчання. Ключовими 
положеннями в доповненні до традиційному тлумаченні поняття 
СЕН виділяється значущість освітніх агенцій та будь-яких установ 
альтернативної освіти в розповсюдженні принципів СЕН; 
розширення контексту впливу СЕН до соціальних реалій, 
соціального та економічного статусу; поняття «Спільнота 
відкритих можливостей»; динаміки розвитку сімейних стосунків; 
набуття позитивного освітнього досвіду як інструментів для освіти 
для розвитку. 

Соціальне та емоційне навчання базується на п’ятьох 
ключових компетенція, які включають самоусвідомлення, 
самоорганізація, соціальна свідомість, побудова стосунків, 
прийняття відповідальних рішень (self-awareness, self-
management, social awareness, relationships skills, responsible 
decision making). Самоусвідомлення націлене на розпізнавання 
сильних та слабких сторін на основі почуття впевненості та 
цілепокладання та контекстуальної поведінки. Самоорганізація 
передбачає транслювання почуттів вдячності оточуючому 
середовищу та  самоповаги, бажання досягати персональних 
цілей через колективні. Соціальна свідомість націлена на 
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розширене розуміння історичних та соціальних поведінкових 
норм у різноманітних ситуаціях, визнання родини, школи та 
оточуючої спільноти як джерела навчання та саморозвитку. 
Набуття компетентності в побудові стосунків з іншими людьми 
або групами людей розширюється до вміння конструктивного 
вирішення конфліктних ситуацій, лідерської поведінки та пошуку 
або пропонуванню допомоги в критичних ситуаціях. Вміння 
приймати відповідальні рішення в рамках принципів СЕН – це 
оцінювання переваг та наслідків персональних або групових дій, 
які сприяють або нівелюють персональний, соціальний або 
колективний добробут.  

Практика реалізації вище зазначених соціальних та освітніх 
завдань через соціально-емоційне навчання СЕН ще тільки 
з’являється в Україні як пілотний проєкт та не має системного 
підходу в освіті. Реформа «Нова українська школа» має деякі 
схожі та амбітні освітні завдання та може бути розглянута як 
основа для імплементації основних положень СЕН як системного 
підходу. Державні освітні стандарти України та освітні програми 
враховують можливість та необхідність застосування СЕН на 
різних рівнях шкільної освіти. Але ключові компетенції СЕН 
знаходять найбільший відгук в Державному стандарті початкової 
(2017) та базової середньої (2020) освіти. Опорою для СЕН в 
Україні можуть стати інноваційні практики або навчальні курси, які 
реалізуються як на всеукраїнському так и на локальному рівнях. 
Крім того, соціальна та емоційно-етична компетентність вчителя 
як частина системної підготовки і підвищення кваліфікації 
педагогів затверджена новим Професійним стандартом вчителя у 
2020 р. Цей стандарт передбачає розвиток компетентнісного 
потенціалу вчительства України через призму основних 
складників системи «навчання протягом життя». Вчитель НУШ 
повинен бути готовий не тільки до імплементації СЕН в процес 
навчання та виховання дитини, а і до особистісного розвитку та 
набуття таких соціально-емоційних компетентностей, як 
саморегуляція, гнучкість, емпатія, спілкування, співпраця, 
критичне мислення та управління навчанням.  
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Активне імплементування методів і прийомів неформальної 

освіти у професійну підготовку вчителів іноземної мови сприяє 
досягненню творчої атмосфери у процесі спільної діяльності, 
якості засвоєння методичних та дидактичних знань, активізує 
творчий потенціал фахівців педагогічної ланки, забезпечує 
високоякісну практичну підготовку та дозволяє самореалізуватися 
в професії.  

Серед провідних методів сучасного неформального 
освітнього забезпечення професійної підготовки вчителя 
іноземної мови виділяють низку прийомів, які створюють умови 
для комфортної співпраці, відчуття успішності та інтелектуальної 
спроможності. Одним із ключових моментів готовності викладачів 
іноземної мови до ефективної взаємодії з учнями, їхнього 
наповненого змістом діалогу, як основи для інтерактивного 
навчання є комунікативна компетенція викладачів, яка сприяє 
глибокому аналізу навчальних та виробничих ситуацій та 
прогнозуванню їхнього розвитку. 

Для створення організації пізнавальної діяльності вчителів 
іноземної мови та відпрацьовування комунікативних технологій 
використовується багато методів і прийомів, один серед яких 
«мозкова атака», тобто метод знаходження рішення проблеми за 
обмежений час. В основі методу мозкового штурму лежить 
«генерування думок» , основане на уяві, нестандартному 
мисленні та фантазії. Під час роботи за цим методом, учасники 
відмовляються від оцінювання що допомагає знайти нестандартні 
рішення. Три фази мозкового штурму за загальноприйнятим 
описом включають розминку, генерацію ідей та їх аналіз. Під час 
розминки учасники виконують нескладні, заохочуючи до 
нестандартного мислення завдання. Етап генерації ідей 
передбачає вирішення проблемної ситуації та ретельного 
фіксування усіх наданих пропозицій щодо її вирішення. На 
третьому етапі працює група експертів, яка обирає найбільш 
перспективну та спікера для її презентації.  

Метод мозкового штурму не втрачає популярності, а, 
навпаки, розширює границі використання завдяки 
використовуванням Інтернет технологій. Електронний мозковий 
штурм (online brainstorming) або брейнлайнінг (brain lining) 
відбувається як мозковий штурм в мережі Інтернет у реальному 
часі. Ця техніка дозволяє об’єднати велику кількість творчих, 
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відмінних у своєму досвіді, віці та сфері діяльності учасників які 
мають змогу генерувати набагато більше ідей, ніж у традиційному 
мозковому штурмі завдяки зменшенню блокування 
продуктивності та відсутності стримування обговорення одним із 
учасників групи, тому що в онлайн режимі питання кількісного 
обмеження груп не є актуальним. Друга вагома перевага 
брейнлайнінгу – це повна анонімність учасників, що дає змогу 
менш упевненим у собі висувати сміливі та креативні ідеї та 
сподіватися на їх об’єктивне оцінювання. Факт відсутності 
оцінювання з боку інших людей допомагає учасникам долати 
внутрішні стереотипи мислення та потенційні соціальні перепони. 
Третя перевага забезпечення професійної підготовки вчителів 
іноземної мови онлайн завдяки цьому методу – це можливість 
збереження ідей в електронному вигляді та їх повне або часткове 
використання в ході подальших роздумів та обговорень.  

Наступний комунікативний метод формування вмінь 
взаємодії та спільного вирішення загальних потреб вчителями 
іноземної мови є метод «Американська мозаїка», який має на меті 
формування вміння досконало опрацьовувати одне з питань за 
вибором з низки питань, отримувати та аналізувати інформацію 
від співрозмовника, розвивати навички засвоєння отриманої 
інформації та її коректне відтворювання, удосконалювати 
комунікативну інформацію різноманітними засобами мови та 
мовлення. 

Реалізуючи цей засіб учасники розподіляють новий 
матеріал, необхідний до опрацювання на 4–5 частин. Кожна 
частина з переліку ретельно вивчається одним із учасників групи 
з метою подальшого 5–7 хвилинного обговорення всіма 
учасниками групи. Під час спільної роботи учасники групи по черзі 
переповідають отриману інформацію, починаючи словами: «Як я 
зрозумів(ла)». Така модель презентації вивченої інформації 
допоможе довести важливий комунікативний навик «вивчати, 
говорити, слухати та переповідати інформацію» до автоматизму. 
Таким чином, комунікативний прийом (перефразування) дозволяє 
звести час отримання інформації до мінімуму, окреслити чітке 
розуміння отриманого для опрацювання фрагменту, досягнуті 
взаємного бачення питання в цілому, відтворити комунікативні 
здібності учасників тренінгу. 

Ще один новітній метод формування комунікативної 
компетенції вчителя іноземної мови – це діалогічне навчання. У 
процесі відтворювання діалогів на професійні, соціальні та 
психологічні теми формуються такі складові як професійні знання, 
професійні вміння, особистісні якості вчителя іноземної мови. 
Діалогічне навчання закріплює знання дисциплін фахового та 
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соціально-гуманітарного циклу, розширює професійний 
словниковий запас фахівця, підвищує рівень знань з риторики та 
дидактики, розвиває навики професійного спілкування в форматі 
інтерактивного діалогу за допомогою мовних та позамовних 
засобів комунікації. Діалогічне навчання також розвиває 
мовленнєві навички вчителя іноземної мови. 

Цей метод забезпечує вміння будувати висловлення у 
різних стилях та жанрах, дискутувати, вільно висловлюючи свою 
думку, аргументуючи власну професійну позицію та зважаючи на 
точку зору іншого. Щодо особистісних навичок вчителя іноземної 
мови, діалогічне навчання забезпечує розвиток професійної 
самосвідомості, почуття поваги до позицій учасників діалогу, 
толерантне ставлення до різноманіття думок та критичне 
відношення до себе як рівноправного учасника процесу 
комунікації. На практиці цей метод забезпечується відтворенням 
діалогів за зразком, розвитком навичок реплікування, створення 
мікродіалогів на професійну, соціальну та побутову тематику. 
Різновиди діалогів можуть включати діалог-домовленність, 
діалог-обмін думками чи діалог-обговорення, що формують 
вміння розпочати діалог, відреагувати на репліку, підтримати хід 
діалогу своїми думками, залишатися в рамках функціонального 
стилю діалогу, координувати комунікативну співпрацю.  
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Дмитрієва Г. О. 

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 

Бажання та потреба вчитися відображає пізнавальну 

активність дитини, яка супроводжується концентрацією всіх 

зусиль, вольовим актом подолання перешкод, енергетичними 

витратами у процесі пізнання нового. Як зробити пізнавальну 

діяльність здобувача ще активнішою, як збільшити її 

інтенсивність? Це завдання представляється найбільш 

актуальною в реаліях педагогіки. 

Сучасне життя з його характерними рисами само визначає 

пріоритети освітнього процесу, виховної практики Це, безумовно, 

прояв творчого початку та ініціативи при вирішенні будь-якого 

завдання, спонукання до активності, заохочення самостійності. 

Такі акценти мають бути визначальними для всіх суб’єктів 

педагогічного процесу під час вибору способів активізації 

пізнавальної діяльності здобувачів. 

Психологія дітей початкової школи, їх інтерес до 

навколишнього світу, здатність сприймати будь-яку нову 

інформацію, яку пропонує вчитель, є умовою, що максимально 

сприяє підвищенню їх активності у пізнавальному процесі. 

Досягнення цього ефекту і є основною метою вчителя, напрямом, 

якому має бути підпорядкована діяльність його самого. У цьому 

полягає «цілеспрямована діяльність вчителя з підвищення рівня 

(ступеня) навчальної активності учнів, із стимулювання в них 

навчальної активності діяльності» [2]. 

Мова про необхідність шукати нові шляхи активізації 

пізнавальної функції учнів велася завжди, з самого зародження 

педагогіки. Ці ідеї активно просувалися та популяризувалися 

такими відомими особистостями як К. Ушинський, Ж.-Ж. Руссо, Я. 

Коменський, Й. Пестолоцці. Сьогодні провідною є парадигма, 

згідно з якою здобувач не просто діє під керівництвом вчителя, він 

співпрацює, співтворює з ним. І ця позиція видається сьогодні 

більш істинною, підкріпленою природними тенденціями психіки 

дитини початкової школи. 
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Освітні стандарти сьогодення націлені на те, щоб учень 

навчився вчитися, розуміти, осягати, пізнавати. 

І. Підласий звертає увагу на суть пізнавальної активності 

дитини. Це саме бажання вчитися, здатність долати перешкоди, 

труднощі цього процесу, максимальне використання власних 

зусиль, волі та енергії [2]. Причому розмова ведеться, звичайно, 

про внутрішню роботу, енергію мислення учнів. 

При цьому треба розуміти і пам’ятати, що прагнення до 

пізнання – якість благо придбана, інтенсивність його коливається. 

Активність пізнавальної діяльності в одного і того ж учня може 

бути напрочуд високою на одних уроках і падати практично до 

нуля на інших, і це залежить від особистості вчителя, його 

здібностей зацікавити дітей, активізувати їх розумові процеси. 

Динамічний характер пізнавальної активності дитини ставить 

ефективність її навчальної діяльності практично у пряму 

залежність від індивідуальних особливостей вчителя, його вміння 

створити умови, необхідні для активізації пізнавального процесу. 

Сам процес навчання вимагає наявності методів, які дозволять 

покласти в його основу саме пізнавальну діяльність як спосіб 

осягнення нового. 

Термінологічна конструкція «активні методи навчання» 

увійшла у вживання нещодавно, трохи більше півстоліття тому. 

Вона означає нові методи, де вчитель та учень не розведені по 

полюсах процесу навчання, не розділені за ролями, як наказує 

традиційна методологія.  

Нові стандарти освіти формують інший підхід, де немає 

жорсткого поділу ролей. Згідно з ними, вчитель не диктує, а 

направляє, учень не поглинає знання слухняно та бездіяльно, 

порцію за порцією, а сам бере активну участь у процесі їх 

формування. Мета цього процесу – не тільки сприйняття учнем 

певних фактів, засвоєння шкільної програми, а розвиток здібності 

до пізнання, активного інтересу до моменту пізнання, до 

самостійної інтелектуальної праці, розвиток уміння мислити, 

використати творчий підхід. 

Таким чином, саме методи, які допомагають здобувачу 

виявляти самостійність, зацікавленість процесом пізнання, 

сприяють розвитку його допитливості та творчого мислення в 

процесі навчальної діяльності, ми можемо назвати активними 

методами навчання. Їх можна класифікувати з урахуванням різних 

умов, наприклад, величини колективу учнів. Але основних груп, на 

які поділяються активні методи, – дві. Це групові методи, що 
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використовуються за умови колективного навчання, та 

індивідуальні – вони застосовуються до окремо взятого учня.  

О. Смолкін запропонував розділити методи активного 

навчання на імітаційні та неімітаційні. Перші можуть бути ігровими 

та неігровими. Серед ігрових також існує розподіл: навчальні, 

дидактичні ігри тощо. Неігрові імітаційні методи пов’язані з 

аналізом, вирішенням конкретних завдань, роботою чітко 

сформульованого завдання тощо. Різні форми навчання через 

спілкування, такі, як лекції, дискусії, розбори ситуацій, відносяться 

до неімітаційних методів [4]. Як приклад розглянемо такі варіанти 

методів. У форматі гри можна завжди легко і швидко пояснити 

якийсь новий матеріал, відпрацювати складні моменти, 

урізноманітнити рутинне щоденне навчання, і що найголовніше, 

зацікавити дітей у вивченні дисципліни. Усі перераховані методи 

одночасно і є самодостатніми, і можуть бути складовою іншого 

методу. Така частина ділової гри, наприклад, як обговорення, 

може бути і самостійним засобом навчання. 

Різні ігрові, проблемні ситуації, метод проєкту та інші 

різновиди відносяться до активних методів навчання. Учні 

швидше та легше запам’ятовують матеріал за допомогою ігрових 

методів, які позитивно впливають на емоційний статус учнів і, як 

наслідок, на інтерес до предмета та працездатність. 

Інформаційні технології також можуть стати гарним 

способом підвищення мотивації до вивчення дисципліни. Інтерес 

здобувачів до комп’ютерних технологій дає можливість 

насичувати уроки небайдужими для учнів темами. При цьому учні 

можуть використовувати різноманітні джерела інформації, 

вчитися самостійній творчій роботі. Це дозволяє розвивати 

особистість у цілому і сприяє підвищенню активності пізнання. 
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ВПЛИВ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ НА МОТИВАЦІЮ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
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На подальшому етапі імплементації НУШ у систему 

підготовки здобувачів початкової освіти метод проєктів 
вважається одним із найперспективніших методів навчання, адже 
він створює умови для творчої самореалізації молодших 
школярів, підвищує їх мотивацію до навчання, формує навички і 
сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Проєкти почали 
активно запроваджуватись у шкільну навчальну практику ще на 
початку 20 століття. Значний внесок у педагогічну теорію та 
практику цього періоду вніс американський педагог і психолог 
Дж. Дьюї, який зазначив, що з точки зору дитини, найбільший 
недолік школи полягає в неможливості вільно, повною мірою 
застосовувати досвід, який був набутий поза школою.  

Застосування методу проєктів – це одна із альтернатив 
класно-урочної системи, що використовується як доповнення до 
інших видів навчання. Головна перевага полягає в тому, що 
дитина з великою зацікавленістю буде виконувати ту діяльність, 
яку обере самостійно. Метод проєктів засвідчує повну 
узгодженість навчання з життям, з інтересами учнів, він ставить 
учня у становище дорослої дитини. Під час роботи над проєктом 
учні набувають досвіду індивідуальної та самостійної діяльності. 

Метод проєктів допомагає інтегрувати іноземну мову у 
власну мережу комунікативної компетенції молодших школярів на 
початковому етапі вивчення іноземної мови. Проєкт робить мову 
більш пов’язаною з потребами того, хто навчається, сприяє 
налагодженню тісного зв’язку між мовою та культурою. 

Метод проєктів: 

− створює умови для творчої самореалізації учнів; 

− підвищує мотивацію до навчання; 

− сприяє розвитку інтелектуальних здібностей; 

− збагачує досвід розв’язання проблем майбутнього 
самостійного життя, які учні проєктують у навчанні. 

Отже, здійснення проєктів обов’язково має практичну 
спрямованість, тобто включає в себе велику кількість 
демонстрацій, спостережень, що відбуваються реально, при 
цьому зміст проєкту не обмежується емпіричним рівнем пізнання. 
Саме експериментальне, а не абстрактно-теоретичне пізнання 
викликає інтерес в учнів молодшого шкільного віку. Тим самим у 
мисленні учнів формуються, пророблюються та вибудовуються за 
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певною логічною послідовністю інтелектуальні вміння на шляху 
між сприйняттям і висновком (поняттям). 

Вивчення іноземної мови у початковій школі і формування 
особистості молодшого школяра засобами даного предмета є 
складним процесом. Тому актуальною проблемою в методиці 
викладання іноземної мови на початковому етапі постало питання 
створення позитивної мотивації для успішного оволодіння 
іноземною мовою молодшими школярами. 

Формування мотивації – це виховання в учнів ідеалів, 
світоглядних цінностей в поєднанні з активною поведінкою 
школяра, що означає взаємозв’язок усвідомлюваних і реально 
діючих мотивів, єдність слова і діла, активну життєву позицію 
школяра.  

Тому важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови 
на початковому етапі, викликати в них позитивне ставлення до 
предмета, вмотивувати необхідність і значущість володіння 
іноземною мовою як необхідним засобом міжкультурного 
спілкування. Початкова школа покликана забезпечити наступність 
і безперервність процесу навчання іноземної мови у всьому курсі 
середньої школи, сформувати базові навички і вміння, потрібні 
для подальшого розвитку комунікативної компетенції в основній і 
в старшій школі. У процесі формування мотивації учіння слід 
враховувати вікові особливості школярів, а також те, які завдання 
мотивації підходять до того чи іншого віку, і які особливості 
мотивації необхідно сформувати до кінця середнього чи старшого 
шкільного віку, щоб підготувати школяра до вирішення завдань 
наступного етапу розвитку його особистості. 

Для формування мотивації навчання англійської мови на 
початковому етапі в школі необхідно, щоб урок мав творчий 
характер, щоб учитель постійно знаходився в творчому пошуку, 
вивчав найкраще в досвіді передових педагогів і сам знаходив 
більш ефективні методичні прийоми, які б розвивали мотивацію 
до навчання. 

Спираючись на завдання, які стоять перед вчителями 
англійської мови у початковій школі, розглянемо метод проєктів як 
засіб, який може перетворити урок англійської мови в дискусійний 
пошуковий клуб, де вирішуються завдання та відбуваються 
взаємодії цікавим способом для учнів цієї вікової категорії. Ця 
діяльність не тільки розвиває комунікативну компетенцію 
молодших школярів під час вивчення англійської мови, а і вміння 
переключити увагу з різних видів роботи на активну мислячу 
діяльність під час навчального процесу.  
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Головною метою проєкту є формування такої ключової 
компетенції – як «вміння вчитися». Розвиток компетенції «вміння 
вчитися» передбачає формування в учня здатності самостійно: 

− -визначати мету діяльності; 

− -виявляти зацікавленість до навчання; 

− -раціонально організовувати свою навчальну працю; 

− -мати уміння і навички самоконтролю. 
Розвиток даної компетенції має комплексний характер і 

передбачає, формування лексичної, фонетичної, мовної 
компетенцій. Здатність працювати продуктивно в групі та в 
команді, виконувати різні ролі, проявляти ініціативу. Елемент 
творчості робить проєктну роботу дуже індивідуальною. 
Працюючи над проєктом учні проводять дослідницьку роботу. 

Роль вчителя у проєктної діяльності важливіше і складніша 
ніж традиційна педагогічна діяльність. Вчитель повинен 
мотивувати учнів до проєктної діяльності, пояснити що учні 
набудуть життєво необхідних знань та навичок. Для вчителя 
англійської мови при роботі з проєктами важливо не нав’язувати 
свої думки, а запропонувавши їх, бути готовим що учні будуть 
пропонувати свої ідеї. Використання методу проєкту на уроках 
англійської мови допомагає розвивати в учнів інтелектуальні і 
мовленнєві здібності, створювати дружню атмосферу, 
заохочувати учнів до спілкування англійською мовою під час 
здійснення проєкту. 
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ЕФЕКТИВНА РОБОТА З КНИГОЮ – ЗАПОРУКА ЖИТТЄВОЇ 
УСПІШНОСТІ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Читання є одним із видів мовленнєвої діяльності людини, 

що полягає у сприйманні та усвідомленні писемного мовлення. На 
відміну від продуктивних видів комунікативної діяльності 
(говоріння і письмо), опанування яких є кінцевою метою усього 
шкільного курсу української мови, читання належить до 
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рецептивних видів. Разом із тим набуття читацької 
компетентності, особливо в частині самостійного читання учня, 
визначається як одне з найважливіших завдань шкільного 
навчання не лише в початковій, але й в основній школі.   

Так, у Державному стандарті початкової освіти вказано, що 
читання з розумінням поряд із умінням висловлювати власну 
думку усно і письмово, критично та системно мислити, здатністю 
логічно обґрунтовувати позицію, вмінням конструктивно керувати 
емоціями та ін. є спільним для всіх ключових компетентностей 
учня [2]. У Державному стандарті базової середньої освіти 
конкретизовано визначення цього вміння: «здатність до 
емоційного, інтелектуального, естетичного сприймання і 
усвідомлення прочитаного, розуміння інформації, …, що охоплює, 
зокрема, уміння виявляти приховану і очевидну інформацію, 
висловлювати припущення, доводити надійність аргументів, 
підкріплюючи власні висновки фактами та цитатами з тексту, 
висловлювати ідеї, пов’язані з розумінням тексту після його 
аналізу і добору контраргументів» [3]. 

І. Старагіна, В. Терещенко, А. Панченков висвітлюють 
взаємозв’язок понять «читацька компетентність», «читацька 
грамотність» та «читання з розумінням», підкреслюючи тісний 
взаємозв’язок рівня їх сформованості та визначаючи як 
передумову успішного життєвого поступу особистості учня.  
Ураховуючи наскрізний характер читання з розумінням, 
дослідники вказують на інтегроване навчання як один з 
найефективніших шляхів його організації [5]. 

Зважаючи на стрижневу роль роботи з книгою у формуванні 
читацької компетентності та грамотності, від 2016 р. в Україні на 
загальнодержавному рівні проводять дослідження, спрямовані на 
діагностування рівня розвитку математичної та читацької 
компетентностей здобувачів початкової освіти. Так, перший цикл 
загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової 
освіти «Стан сформованості математичної та читацької 
компетентностей випускників початкової школи закладів 
загальної середньої освіти» було проведено навесні 2018 р., а 
другий – навесні 2021 р. Важливість проведення таких 
загальнодержавних заходів і врахування їх результатів у практиці 
навчання дітей самостійно читати підкреслюється ще й 
проведенням відповідних міжнародних освітніх досліджень (PISA, 
TIMSS) [4]. 

Результати загальнодержавного зовнішнього моніторингу 
якості початкової освіти стосовно читацької компетентності 
засвідчили, що лише 16,2% учнів України мають високий рівень її 
сформованості, тобто вони здатні виокремлювати значущу 
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інформацію та важливі деталі, робити висновки щодо причинно-
наслідкових зв’язків, визначати основну думку тексту, пов’язувати 
інформацію, наведену в різних форматах (текст, таблиці, схеми), 
оцінювати достовірність інформації та обґрунтованість висновків, 
розуміти авторське ставлення і підтекстові смисли тощо. 
Натомість 13,8% учнів не змогли продемонструвати навіть 
базовий рівень читацької компетентності [1].  

Усе це обґрунтовує надзвичайну актуальність формування 
читацької компетентності здобувачів початкової освіти на уроках 
роботи з книгою, основним призначенням яких є привчити їх до 
самостійного читання, що становить для учня запоруку успішного 
подальшого життєвого поступу. 
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Бондаренко А. В. 
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На сьогодні, в умовах війни, розв’язаної російським 

агресором, коли український інформаційний простір наповнений 
численними прикладами поширення неправдивої, неперевіреної, 
«фейкової» інформації, медіаосвіта та медіаграмотність стають 
необхідними складниками загальної інформаційної культури 
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особистості та обов’язковими компонентами якісних освітніх 
програм.  

Формування медіаграмотності наразі починається з 
початкової школи, компоненти медіаосвіти поступово входять до 
змісту практично всіх шкільних дисциплін, оскільки саме в 
молодшому шкільному віці відбувається формування свідомості 
майбутніх громадян, розвиток критичного мислення, емоційний 
інтелект тощо. Враховуючи залежність дітей від соціальних 
мереж, специфіку сучасного інформаційного простору, 
особливості покоління «альфа» слід скеровувати уміння учнів 
орієнтуватися в медійних потоках, критично аналізувати 
інформацію мас-медіа, розуміти соціокультурний контекст 
функціонування медіа. Йдеться про оволодіння учнями 
початкової школи спеціальними знаннями, вміннями, навичками у 
сфері медіа. 

Основні концептуальні підвалини формування 
медіаграмотності здобувачів початкової освіти базуються на 
положеннях Паризької декларації ЮНЕСКО з медіаінформаційної 
грамотності в цифрову епоху (2014), Законів України «Про освіту» 
(2017), «Про повну загальну середню освіту» (2020), Концепції 
упровадження медіаосвіти в Україні (2016), Концепції «Нова 
українська школа» (2016), Державного стандарту початкової 
освіти (2018).  

Проблеми медіаграмотності та медіакультури, 
медіакомпетентності та медіаосвіти в реаліях сьогодення є 
предметом зацікавлення багатьох вітчизняних і зарубіжних 
науковців. Знаними фахівцями на сьогодні є О. Баришполець, 
О. Волошенюк, В. Іванов, Л. Найдьонова, Г. Онкович та ін., 
зарубіжні вчені J. Bowker, D. Buckingham та J. Sefton-Green, 
М. McLuhan, H. Innis, A. Grizzle, P. Moore, M. Dezuanni, R. Kubey, 
А. Hart, R. Morgan, J. Pungente, Sh. Turkle, K. Tyner, О. Федоров, 
А. Шариков та ін. 

Низка розробок сучасних науковців та педагогів-практиків 
присвячені різним аспектам медіаосвіти молодших школярів. 
Серед них: 

− навчально-методичний посібник «Нова українська 
школа: дидактичні основи формування медіаграмотності в учнів 
початкової школи» О. Антонової, в якому надано теоретичні та 
практичні поради щодо використання медіа в роботі зі 
здобувачами початкової освіти, висвітлено міжнародний досвід 
роботи з медіапродуктами, подано тлумачення термінів, які 
використовуються в сучасній медіаосвіті. 

− посібники «Медіаграмотність у початковій школі» 
О. Волошенюк та «Медіаграмотність та критичне мислення в 



289 

початковій школі» (за ред. О. Волошенюк, Г. Дегтярьової, 
В. Іванова), які надають вчителям початкової школи практичні 
рекомендації з формування практичних навичок із розуміння, 
аналізу й оцінювання змісту медіа, розвитку здатності створити 
власний медіапродукт і оцінити власну медіаактивність; 

− І. Івановою та А. Кожановою розроблено навчальну 
програму «Я у медіапросторі» для навчання дітей молодшого 
шкільного віку, розраховану на три роки (її рекомендовано 
впроваджувати з 2-го класу). 

Крім того, ведуться наукові розвідки щодо формування 
медіакультури та медіакомпетентності вчителів, в тому числі 
початкової школи. Серед досліджень останніх років слід назвати 
дисертаційні роботи І. Колеснікової «Розвиток медіакультури 
вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти» (2018), 
Л. Петрик  «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до 
застосування медіазасобів на уроках іноземних мов» (2020), 
І. Толмачової «Формування медіакомпетентності майбутніх 
учителів початкової школи в процесі професійної підготовки» 
(2021) та ін. 

Незважаючи на певну кількість наукових розвідок з питань 
розвитку медіаінформаційної грамотності молодших школярів, 
вважаємо за необхідне звернути увагу на низку проблем, які поки 
що не отримали наукового осмислення. Це стосується, передусім, 
розвитку соціальних навичок роботи в команді, лідерських 
навичок, емоційного інтелекту, а також навичок робота з 
цифровими медіа, як невід’ємними компонентами 
медіаінформаційної грамотності. Це спричинило спрямованість 
наукового пошуку на формування медіаінформаційної 
грамотності учнів початкової школи на уроках інформатики. 

Серед перспектив дослідження: усвідомлення сучасного 
тлумачення понять «медіаінформаційна грамотність», 
«медіакомпетентність», «медіакультура», «медіаосвіта»; 
вивчення сутності, структури та змісту категорії 
«медіаінформаційна грамотність здобувачів початкової освіти» та 
проєктування моделі медіаінформаційної грамотності учнів 
початкової школи на уроках інформатики та педагогічних умов її 
реалізації. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ЗДОБУВАЧА ЯК 
ВИМОГА РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ 

Делікатна Л. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
У Законі України «Про освіту» у 2017 р. вперше у вітчизняній 

освітній системі надано нормативне визначення поняття 
«індивідуальна освітня траєкторія» та відповідно до неї уточнено 
поняття «індивідуальний навчальний план». Так, індивідуальну 
освітню траєкторію здобувача освіти визначено як персональний 
шлях реалізації його особистісного потенціалу, що формується «з 
урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, 
можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти 
видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності 
та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін 
і рівня їх складності, методів і засобів навчання». У нормативному 
акті не проголошується необхідність індивідуального навчального 
плану учня для побудови його індивідуальної освітньої траєкторії, 
а лише зазначається можливість його розроблення. Сам 
документ дефіновано як такий, що «визначає послідовність, 
форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів 
освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної 
освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії 
із здобувачем освіти за наявності необхідних для  
цього ресурсів» [4]. 

У Законі України «Про повну загальну середню освіту» 
конкретизовано ключові точки, на яких може формуватися 
індивідуальна освітня траєкторія учня та визначення ним власних 

https://www.aup.com.ua/ml/Program_mediaorostir_2017.pdf
https://www.aup.com.ua/ml/Program_mediaorostir_2017.pdf
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освітніх цілей, вибір суб’єктів освітньої діяльності та 
запропонованих ними:  

− форм здобуття загальної середньої освіти;  

− навчальних планів та програм;  

− навчальних предметів (інтегрованих курсів), інших 
освітніх компонентів, зокрема вибіркових, і рівнів їх складності;  

− форм організації освітнього процесу, методів, засобів 
навчання;  

− темпів засвоєння освітньої програми та/або 
послідовності вивчення окремих навчальних предметів 
(інтегрованих курсів) [5]. 

На освітянських сайтах містяться й постійно оновлюються 
різноманітні пояснення та тлумачення практичного втілення цієї 
норми закону, нової для української освітньої системи, однак 
украй необхідної за сучасних умов організації освітнього процесу 
з урахуванням карантинних та воєнних обмежень [2; 3]. Зокрема 
на сайтах та в публікаціях науковців (М. Бобровський, 
С. Горбачов, О. Заплотинська, О. Ліннік) [1] обґрунтовано 
важливість широкого застосування індивідуальної освітньої 
траєкторії здобувачів освіти в сучасних умовах, які ми 
узагальнили в такому переліку аргументів: 

1. У основі індивідуальної траєкторії лежить 
дитиноцентризм, який має на меті забезпечити максимально 
сприятливі умови для навчання й розвитку кожного учня. 
Індивідуальна освітня траєкторія є вираженням індивідуалізації 
навчання, необхідної кожному учню, незалежно від його 
здібностей, підготовленості до навчання в початковій школі, 
ступеня розвитку і т.д., хоча традиційно в українських школах вона 
реалізувалася в межах навчання дітей з особливими освітніми 
потребами та дітей, які навчалися за індивідуальною формою 
здобуття освіти. Відповідно сучасне трактування індивідуальної 
освітньої траєкторії розширює можливості індивідуалізації 
навчання, надзвичайно важливої в початковій школі. 

2. В умовах війни індивідуальна освітня траєкторія є 
необхідністю для  шкіл в регіонах, що постраждали від військових 
дій і звідки вимушено виїхала велика кількість дітей. У таких 
школах застосування індивідуальних освітніх траєкторій для 
організації навчання учнів, які тимчасово проживають в іншій 
місцевості або за кордоном, є необхідним. За влучним 
висловленням на сайті Державної служби якості освіти України, 
індивідуальна освітня траєкторія має обов’язково 
застосовуватися до учнів, які «зазнали найбільших  
освітніх втрат» [2]. 
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3. У сучасній ситуації, коли школи реалізують дистанційне 
або змішане навчання, індивідуальні освітні траєкторії можуть 
сприяти забезпеченню гнучкості навчання для окремих учнів, які 
мають підвищений інтерес та здібності до навчального предмета 
або, навпаки, повільно опановують навчальну програму з різних 
причин. 

4. Сприяння учням у реалізації їхніх індивідуальних освітніх 
траєкторій є одним із компонентів внутрішньошкільної системи 
забезпечення якості освіти. 

5. Забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку 
особистості в закладі освіти є метою формувального оцінювання 
її навчальних досягнень та опанування навчального досвіду, а 
також однією з умов розвитку в учнів відповідального ставлення 
до навчання.  

6. Однією з ключових компетентностей НУШ є уміння 
вчитися впродовж життя, одним із компонентів якого є уміння 
вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати 
власні результати навчання, і це вміння закономірно має 
починати розвиватися вже в початковій школі.  

7. Змога для закладів освіти забезпечити достатню 
гнучкість освітнього процесу, не вносячи кардинальних змін до 
навантаження вчителів. 

Отже, побудова індивідуальної освітньої траєкторії має 
особливу важливість у початковій школі, що обґрунтовується 
низкою аргументів. До основних із них належать дотримання 
принципу дитиноцентризму та індивідуалізації навчання, 
карантинні й воєнні обмеження для учнів, що зазнають особливих 
освітніх втрат. 
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ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

Анісімова Н. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити 

користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з 
ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві 
компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, 
навчанні та праці [2, с. 10]. Відомий експерт освіти К. Робінсон 
писав: «Кожна дитина неповторна, наділена від природи 
унікальними здібностями, талантами та можливостями [3, с. 14]. 
Тому «досвідчені вчителі виконують чотири головні ролі: вони 
зацікавлюють, заохочують, сподіваються і мотивують» [3, с. 111]. 

Саме тому, на мою думку, технології критичного (Дж. Стіл, 
К. Мередіт, Ч. Темші) та креативного мислення (А. Маслоу) 
допоможуть учням не тільки усвідомлювати, а й критично та 
реально досліджувати нову інформацію, аналізувати, оцінювати й 
відбирати її, генерувати ідеї, бути відкритими до нового. Для 
реалізації цієї ідеї надзвичайно важливими є умови, атмосфера, 
які допомагають надихати дітей у сучасному освітньому просторі.  

Нині процес формування й розвитку особистості 
відбувається не тільки на уроках, а й під впливом медіа – у 
сучасному медіа середовищі. Вивченню питань медіаосвіти 
приділяли увагу науковці: В. Собкін, І. Челишева, Е. Ястребцева, 
О. Баришполець, О. Волошенюк, Н. Габор. Медіаосвіта, яка є 
процесом розвитку медіа – та інформаційної грамотності, 
формування інформаційно-цифрової компетентності (критичне 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій, 
інформаційної та медіа-грамотності) – актуальне сьогодення 
освітнього процесу.  

Медіаграмотність є важливою складовою сучасної освіти, 
оскільки медіа відіграють важливу роль у формуванні світогляду 
та інформаційних уявлень учнів. Нижче наведено кілька 
рекомендацій щодо формування медіаграмотності здобувачів 
початкової освіти в Новій українській школі: 

1. Включення до навчальних планів та програм предметів, 
що спрямовані на формування медіаграмотності. До таких 
предметів можуть належати основи медіаосвіти, інформатика, 
мовленнєва культура та інші. 

2. Проведення інформаційних заходів, що спрямовані на 
розширення уявлень учнів про різні типи медіа та їх функції. До 
таких заходів можуть належати лекції, дискусії, презентації та інші 
форми роботи. 
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3. Навчання учнів критичному мисленню та аналізу 
інформації, що надходить до них через медіа. Для цього можуть 
бути використані різноманітні вправи, ігри та завдання, які 
сприяють розвитку логічного мислення та аргументації. 

4. Формування навичок роботи з різними медіаформатами, 
такими як текст, звук, відео та інші. Для цього можуть 
використовуватися спеціальні практичні завдання та вправи, які 
сприяють розвитку комунікативних та технічних навичок. 

5. Підтримка розвитку самостійності учнів у процесі 
сприйняття та аналізу медіаінформації. Для цього можуть 
використовуватися методи проєктної діяльності та інші форми 
роботи, які сприяють розвитку медіаграмотності здобувачів 
початкової освіти. 

Ключовим поняттям медіаграмотності є критичне мислення 
– це комплекс усвідомлених дій і навичок, які використовуються 
для оцінювання інформації: достовірна вона, чи містить 
маніпуляції. Вивчаючи, аналізуючи, порівнюючи та співставляючи 
різноманітні погляди, теорії та практики, які сприяють 
формуванню в учнів початкових класів навичок медіаграмотності 
– допомагаємо дітям вчасно адаптуватися до сучасного, 
мінливого інформаційного середовища.  

І вчителям, і батькам, відсторонити дитину від медіа не 
можливо – та й не потрібно в умовах, яких вона зростає. Діти 
повинні отримувати уявлення про ціннісні настанови 
користування медіазасобами, розвивати навички: пошуку, 
осмислення, опрацьовування, аргументації, адаптування, 
формування, здобуття та використання інформації з різних 
джерел. Одним із дієвих шляхів є інтегрування медіа ресурсів, 
якими користуються діти в навчальні предмети початкової школи: 
«Літературне читання», «Природознавство», «Я у світі», «Дизайн 
і технології», «Основи здоров’я».  

Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-
комунікаційних технологій та системи мас-медіа вносить 
принципові зміни у загальну філософію освіти, ставлять нові 
завдання і водночас відкривають нові горизонти психолого-
педагогічного пошуку у напрямку медіаосвіти. На думку Дж. Стіл, 
К. Мередіта, Ч. Темпла: «Критичне мислення – це складний 
ментальний процес, що починається із залучення інформації та 
закінчується прийняттям рішення» [4, с. 73]. На думку фундатора 
Інституту критичного мислення США М. Ліпмана, критичне 
мислення є «вмілим відповідальним мисленням, що дозволяє 
людині формулювати надійні вірогідні судження, оскільки воно: 
ґрунтується на певних критеріях; є таким, що само коригується; 
випливає з конкретного контексту» [4, с. 74]. 
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У практичній діяльності найбільш використовуваними є 
фасилітаційні методики («Самаанське коло», «Світове кафе»), 
методики запам’ятовування (Mind-Map), навчання у русі в 
поєднанні з формувальним оцінюванням. На уроках 
використовують завдання, які дозволяють опановувати навички 
критичного мислення, насамперед у сфері аргументації: 
пояснення деяких понять за допомогою відео, обговорення новин 
(телебачення, соціальні мережі). Учителі створюють медіа-
продукти (аудіо та відеозаписи, інтелектуальні карти, постери, 
лепбуки, буклети), які пояснюють певну тему. Це надзвичайно 
ефективні методи активізації діяльності учнів.  

На етапах актуалізації та закріплення знань учнів 
використовують вправу «Капуста», яка включає «медіа-їжу» (на 
листочках) у термінах та поняттях. Гра – іскра, що запалює вогник 
допитливості, зацікавленості та вимагає концентрації уваги учнів, 
напруження їх сил. Вона має здатність організувати життя дітей, 
наповнити його змістом. Навички критичного осмислення 
медіаповідомлень формуються на основі коментарів новин на 
уроках літературного читання, природознавства, математики. Для 
цього клас об’єднуємо в групи «Цікава», «Казкова», «Яскрава», 
«Незвичайна». Кожна група добирає вдома (вирізає з газет, 
журналів, рекламних буклетів, малюнків) новини відповідної 
тематики, які прикріплю нають дошці «Парковка». Учень 
відповідної групи готує свій коментар до новин.  

Гра «Дизайнерський колаж»: завдання учнів – знайти 
зображення із різних джерел інформації. Наприклад: Де 
зустрічається вода в природі? Які рослини вирощують на городі?, 
тощо. Процес створення такого витвору мистецтва відбувається 
за рахунок вибору образів, їхньої просторової організації у 
визначеному порядку, наділення образів власними значеннями. 

Завдання Нової української школи – навчати дітей критично 
ставитися до інформаційних повідомлень, розрізняти подію й 
ставлення, виховувати здатність розуміти реальність. Якщо учні 
засумніваються, не повірять відразу новій інформації, а ще й 
перевірять її, то це буде перемога. За висловом Г. Маклюена, 
одного з засновників медіаосвіти, «треба бути грамотними в 
незліченних медіа, щоб бути дійсно «грамотними»  
в цей час» [1, с. 10].  

У величезному розмаїтті педагогічних технологій, форм, 
методів, засобів, цікавих прийомів, вправ, важливим, на нашу 
думку, є вдихнути в них творчий потенціал та вчительську душу. 
Тільки тоді можна побачити ефективність та результативність їх 
використання.  
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МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНЯ ШКОЛИ МИСТЕЦТВА  
В УМОВАХ ВІЙНИ 

Власенко Є. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
В умовах військового стану всі складові системи освіти 

адаптуються та продовжують працювати. Освіта стає ще більш 
розвиненою, тому що вимагає як від учителя, так і від учня 
професійних та особистісних змін, а також різкого виходу із зони 
комфортного навчання – традиційного навчання за партою або за 
інструментом перед учителем у школах мистецтв та інших. Усі ці 
труднощі відкривають нові можливості, перспективи та 
актуалізують інноваційні засоби для досягнення освітніх цілей.  

У сучасному світі так багато інформації, що сприйняття тої 
чи іншої може впливати на подальші рішення – авжеж, при 
наявності певної компетентності, навіть може визначити подальші 
життєві досягнення. Сьогодення вимагає опановувати вміння 
робити правильне рішення досить швидко. Усіх турбує якість 
навчання в подібних умовах. На викладачах велика 
відповідальність не тільки за навчання учня за програмою, 
додатково з’являється потреба вчити учнів знаходити та 
аналізувати певну інформацію, не відволікаючись на постійний 
потік різного роду пропаганди, не маючи при цьому змоги прямого 
контролю. Кожен учень в умовах війни може знаходитись у 
різному становищі, що ускладнює завдання вчителя. Зважаючи на 
таке положення, експертка з питань освіти мережі захисту 
національних інтересів «АНТС» Н. Тішкова розповіла про основні 
виклики сьогодення та шляхи їх подолання. Сім обов’язкових 
кроків на думку експерта: 

− розгорнути хмарне навчальне середовище, 
контрольоване та максимально захищене; 

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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− навчитися користуватися онлайн-щоденниками, ввівши 
цю систему в закладі освіти; 

− навчитися користуватися онлайн-календарями, 
застосунками для нагадування про події; 

− навчитися правилам кібербезпеки; 

− забезпечити освітян доступом до безперебійного 
інтернету; 

− забезпечити освітян необхідними гаджетами для 
проведення уроків; 

− підтягнути нормативну базу, для того, щоб шкільна 
програма ставала ще більш гнучкою з можливістю максимально 
швидко адаптувати під асинхронний формат взаємодії [1]. 

Ураховуючи незвичні умови для освіти, зауважимо, що саме 
зараз можливо перевірити або розвинути медіакомпетентність 
учнів якнайліпше. Час карантину змусив усіх учасників освітнього 
процесу опанувати різні типи медіазасобів. Сучасна технічна 
сфера стрімко розвивається, тому, окрім використання 
перевірених інформаційних джерел та певної техніки, потрібно 
постійно модернізуватися під нові технології та програми. 
Компетентний викладач вчить і учнів бути компетентними. Бути 
компетентним – це вміти коректно використовувати та своєчасно 
вдосконалювати свій досвід, навички, освіту для виконання 
певних задач, враховуючи психологічні особливості. Формування 
медіакомпетентності школярів нерозривно пов’язане з розвитком 
критичного мислення, завдяки чому здобувач освіти набуває 
навичок перемагати сумніви, аналізувати інформацію, 
протистояти впливам, маніпуляціям [2].  

Через медіапростір мистецтво має великий вплив на 
молоде покоління і саме вчителі можуть допомогти розвинути в 
учнів здоровий глузд та адекватний смак. Вихованці шкіл 
мистецтв можуть через медіа ще більше впливати та корегувати 
подальше майбутнє. Роблячи висновок з цього, 
медіакомпетентний учитель долучається до сучасного простору 
не тільки щоб бути у розумінні з учнями та аналізувати 
вподобання учнів через медіасторінки для легшого шляху до 
психологічного зв’язку, але й самому мати змогу впливати та 
паралельно розвивати у своїх вихованців медіакомпетентність в 
позаурочний час.  

У традиційному класі учні та викладач знаходяться 
навпроти один іншого, що робить викладання матеріалу легшим 
та є змога отримувати зворотній зв’язок швидше, під час 
проведення онлайн-занять концентрація учнів не достатньо 
зосереджена, особливо, якщо це групове заняття. Тож завдання 
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для вчителя ускладнюється, викладання модернізується в 
ефективну та яскраву комунікаційно-проєктну діяльність. Якщо 
раніше учні некоректно виконували домашні завдання або не 
виконували їх взагалі, то тепер з’являються нові відповідальності. 
Наприклад, слідкувати за тим, щоб усі прилади для заняття були 
справні та налаштовані на їх використання. Враховуючи різкі 
зміни подій під час воєнного стану, кожен учень може не мати 
змоги до регулярного підключення до заняття, тому один і той 
самий урок має бути розкладений в декількох варіаціях. 

У соціальних мережах зараз не скільки талановитість 
приваблює вподобання, а яскравість самого виступу чи ефіру. 
Незважаючи на вік та маючи широку аудиторію в соціальній 
мережі, дитина може, сама того не усвідомлюючи, впливати на 
частину суспільства. Зараз ми можемо спостерігати як відомі 
артисти, які залучили аудиторію, виходять ву прямі ефіри або 
викладають відео-звернення. Навіть репости (поширення завдяки 
публікаціям на власних сторінках у соціальних мережах) фото, 
аудіо або текстовою інформацією несе за собою відповідальність. 
Світ та освіта дуже мінливі. Треба дати дітей розуміння того, що 
кожне слово або фото несе за собою подачу певного матеріалу, 
який має малий чи великий вплив. Навіть незначна публікація 
може бути поширена без відома автора публікації.  

Висновком цього треба зазначити, що на формування 
особистості впливає не тільки поведінка ровесників та родинне 
виховання, а також навчання, насамперед у початковій школі. 
Учитель закладає підвалини усвідомлення, критичного мислення, 
медіаграмотності, медіакреативності учнів у шкільній та 
позашкільній діяльності. Навички грамотно поводитися в 
соціальних мережах та творчо використовувати інформацію 
ставатимуть чимдалі більш затребуваними, адже медіапростір 
поширюється в усіх сферах. Тож медіакомпетентний творець-
комунікатор у завтрашньому світі – це вже набагато більше, ніж 
просто користувач медіа.  
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ТЕХНОЛОГІЯ SMART KIDS У НАВЧАННІ ГРАМОТИ УЧНІВ 
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

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

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Навчання грамоти є першим етапом опанування учнем 

мови й літературного читання в умовах шкільного навчання. У 
нормативних документах підкреслюється важливість особливої 
уваги вчителів та батьків до освітнього процесу в цей час [2]. 

Від 2017 р. в українських школах реалізується  
експериментальна технологія навчання учнів початкової школи 
«Розумники» (Smart Kids)» відповідно до наказу МОН від 
30.08.2017 № 1234 [3]. Розробники програми зазначають, що 
основним способом діяльності учасників освітнього процесу має 
бути нова організація роботи вчителя з учнями початкової школи 
під час проведення занять з базових предметів (математика, 
українська мова, природознавство).  

С. Литвинова визначає технологію Smart Kids як систему 
методів, форм, засобів, електронних освітніх ресурсів та 
електронних підручників для здійснення навчання учнів 
початкової школи [1]. Учена вказує, що для використання 
технології Smart Kids в освітньому процесі вчитель на 
підготовчому етапі має провести обстеження і визначити, за 
допомогою яких засобів він може розпочати роботу.  

Нині спостерігаються три моделі комплектації класів 
початкової школи: Smart Case, Smart Teache та Smart Kids. 
Останній вміщує кейс вчителя з ЕОР, проєктор, мультимедійну 
дошку, комп’ютер учителя, віртуальний кабінет учителя, 
планшети для кожного учня у класі. Для зручності вчителя усі ЕОР 
для 1–4 класів розташовані на єдиному порталі 
http://edugames.rozumniki.ua/catalog/. Учитель має обрати клас і 
предмет і завантажити ЕОР на свій комп’ютер. Оскільки ЕОР 
можна використовувати без доступу до мережі Інтернет, ця 
процедура проводиться один раз на рік, що зручно як для 
вчителя, так і для батьків учнів за умови використання власних 
планшетів. Далі вчитель має опанувати процедуру добору 
матеріалів до уроку. Відповідно до навчальної теми він добирає 
завдання, розроблені до кожної теми й кожного уроку. Кожне 
завдання створене у трьох варіантах, що сприяє активному 
застосуванню диференційованого підходу [1]. 

У програмі «Розумники» (Smart Kids)» і технології її 
реалізації в початковій школі вказано також можливі методичні 
варіанти застосування електронних освітньо-інформаційних 
ресурсів на уроках із цих дисциплін. Із поданого переліку ми 
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виокремили ті методичні варіанти, що можуть бути використані на 
уроках навчання грамоти: 

1. Використання ЕОІР під час запам’ятовування базових 
понять. 

2. Робота учня з ЕОІР під час закріплення навчального 
матеріалу. 

3. Відпрацювання навичок під час виконання додаткових 
завдань. 

4. Взаємодія вчителя і учнів, що спрямована на розкриття 
інтелектуального, творчого потенціалу. 

5. Активізація пізнавальної діяльності та всебічного 
розвитку особистості учня. 

6. Моніторинг навчальної діяльності учня і формування 
індивідуальної траєкторії розвитку особистості. 

Отже, зважаючи на важливість ефективного навчання 
грамоти учнів початкової школи і наявність можливості підвищити 
результативність цього процесу на основі застосування технології 
«Розумники» (Smart Kids)» вчителю слід системно вводити її 
елементи в процес навчання грамоти в 1 класі.  
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Постанова КМУ від 24 липня 2019 р. № 688. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 
25.11.2022).  

3. Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського 
рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники (Smart 
Kids)» : Наказ МОН від 30.08.2017 № 1234. URL: 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Катюжинська О. М. 
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 Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ 
столітті підкреслюється, що головною метою української системи 
освіти є створення умов для розвитку та самореалізації кожної 
особистості, здатної навчатися впродовж життя, створювати й 
розвивати цінності громадянського суспільства. 

https://doi.org/10.24919/2308-4863.6/27.204651
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text
https://osvita.ua/legislation/other/57160/
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Розвиток у здобувачів початкової освіти здатності 
повноцінно сприймати твори мистецтва здійснюється за двома 
взаємопов’язаними напрямами. Перший – це загальноестетичний 
розвиток, коли в дітей формується здатність розуміти роль і місце 
творів мистецтва в житті людини, їх багатство і різноманітність. 
Другий напрям передбачає розвиток особистісних творчих 
якостей у цілому і окремих його компонентів, таких як творчі 
здібності. 

Нині на етапі розвитку суспільства особливо важливого стає 
ініціатива і творчість у всіх видах діяльності людини. Творчість – 
це діяльність, результатом якої виступають нові, оригінальні 
матеріальні чи духовні цінності, що мають суспільне значення та 
відрізняються професійним рівнем, який обумовлений творчими 
здібностями особистості. 

Формування творчих здібностей здобувачів початкової 
освіти можна виявити за допомогою різноманітних методів та 
прийомів: 

1. Стимулювання творчої активності. Важливо давати 
дітям можливість виражати свої думки, фантазії та ідеї. Для цього 
можна проводити творчі конкурси, гри, завдання, де діти самі 
формують свої ідеї та реалізують їх. 

2. Розвиток уяви. Щоб дитина могла бути творчою, вона 
повинна мати багату уяву. Для цього можна запропонувати дітям 
завдання з використання уяви, наприклад, малювати картинки до 
казок, створювати малюнки з різними формами, кольорами та 
текстурами. 

3. Розвиток креативного мислення. Важливо навчати дітей 
думати творчо та знаходити незвичайні рішення для різних 
завдань. Для цього можна пропонувати дітям завдання на 
збереження різних способів виконання того чи іншого завдання, 
стимулювати їх вибирати найбільш неочікувані рішення. 

4. Розвиток душевного інтелекту. Творчість потребує 
вміння розуміти свої емоції та висловлювати їх. Для цього можна 
проводити тренінги на розвиток емоційного інтелекту, де діти 
вчаться розуміти свої почуття, висловлювати їх та ефективно 
взаємодіяти з іншими. 

5. Розвиток комунікативних навичок. Важливо навчити 
дітей ефективно взаємодіяти з іншими та висловлювати свої 
думки та ідеї. Для цього можна провести тренінги на розвиток 
комунікативності. 

Отже, формування творчих здібностей здобувачів 
початкової освіти є важливою задачею для педагогіки. Для 
досягнення цієї мети необхідно створювати педагогічні умови, які 
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забезпечують розвиток творчості у дітей. Представимо низку 
педагогічних умов, які можуть допомогти в цьому: 

1. Створення сприятливого психологічного клімату в класі. 
Учитель повинен створити таке середовище, яке покращить 
розвиток творчого потенціалу учнів. Для цього необхідно 
забезпечити відчуття комфорту і безпеки в класі, де вони будуть 
відчувати себе впевнено та з відчуттям власної значущості, а 
також залучати учнів до спільної діяльності, стимулювати їх 
інтерес до навчання. Для цього вчитель може використовувати 
такі методи, як розвиток позитивної атмосфери, підтримка 
позитивного ставлення до творчості учнів, підвищення їх 
самооцінки тощо. 

2. Використання різних методів та прийомів. Учитель 
повинен використовувати різноманітні методи та прийоми 
навчання, щоб діти мали можливість розвивати свою творчість. 
Наприклад, використання групової роботи, проєктної діяльності, 
розв'язування нестандартних завдань, застосування ігрових 
технологій тощо. 

3. Використання технологій активного навчання. Творчість 
розвивається через власну діяльність учнів. Учитель повинен 
використовувати різноманітні методи навчання, що стимулюють 
творчу активність учнів: проєкти, експерименти, театралізацію, 
інсценізацію та ін. 

4. Залучення учнів до різноманітної творчої діяльності. 
Учитель повинен давати учням можливість розвивати творчі 
здібності в різних сферах: малювання, музика, танці, літературна 
творчість тощо. Це допоможе розвинути творчий потенціал учнів 
і знайти для кожного своє місце в житті. 

5. Розвиток індивідуальних здібностей. Учитель повинен 
виконувати індивідуальні особливості кожного здобувача та 
допомагати розвивати їх творчі здібності 

6. Створення умов для самостійності. Учитель повинен 
надавати дітям можливість самостійно досліджувати та діяти, 
щоб вони могли побачити свою творчість. Наприклад, педагог 
може надати дітям можливість вибору теми для дослідження, 
виконання творчих завдань, дозволити експериментувати та діяти 
на свій розсуд. 

Отже, взаємодія всіх компонентів творчого процесу при 
умовах організації та керівництва закономірно впливатиме на 
продуктивно-творчий розвиток, що сприятиме самовираженню 
творчого потенціалу і самоактуалізації творчої індивідуальної 
особистості. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ОНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА 

ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 
Корольов В. 

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

Історія України сьогодні пишеться кров’ю наших захисників 
й жертовними зусиллями кожного свідомого українця. Педагоги 
свідчать, що після 24 лютого в дітей прокинувся величезний 
інтерес до історії: національно-визвольна боротьба, опір 
загарбникам – усе, про що вони раніше лише читали в 
підручниках, нині відбувається на їхніх очах. Ця найновіша історія 
потребує осмислення, нових підходів до її викладання в закладах 
освіти. Необхідним є й оновлення освітньої програми з історії 
України. Ми цілком поділяємо думку засновника руху EdCamp в 
Україні О. Елькіна, який стверджує, що «справді, важливо не 
викривляти історичних фактів і подій, адже навколо цього й 
точиться ця війна, і головне — навчитися робити висновки з 
минулого. Це вимагає від викладання багато рефлексії, багато 
осмислення, моделювання. Ми маємо навчити дітей 
випрацьовувати власну позицію і будувати своє рішення на 
всебічному аналізі, ціннісній базі та інформації з перевірених 
джерел» [1]. 

Згідно методичних рекомендацій про викладання історії у 
2022/2023 навчальних роках [2] цей предмет читають в школі за 
двома державними стандартами: 

− навчання учнів 5 класів закладів загальної середньої 
освіти відбувається за новим Державним стандартом базової 
середньої освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 вересня 2020 р. №898 [3]; 

− навчання учнів 6-11 класів закладів загальної середньої 
освіти – за Державним стандартом базової середньої освіти, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 
листопада 2011 року №1392 [4]. 

Як було затверджено в методичних рекомендаціях, 
повномасштабна війна Росії виокремила особливе значення 
української історичної освіти та підкреслила необхідність 
формування в української учнівської молоді патріотизму, 
усвідомлення загальнолюдських цінностей та несприйняття 
імперської і шовіністичної ідеології. При цьому українська 
історична освіти має не «віддзеркалювати» ідеологічні атаки з 
боку путінського режиму, а послідовно продовжувати формування 
в учнівства історичної пам’яті, патріотизму та розуміння єдності 
України та українського народу з Європою та європейськими 
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демократичними цінностями. У 2022 році в навчальні програми 
предметів «Історія України», «Всесвітня історія» та інтегрованого 
курсу «Історія: Україна і світ» внесено суттєві зміни на основі 
сучасної методології історії, з урахуванням нових історіографічних 
напрацювань, а також політичних, економічних, соціальних і 
культурних викликів, які виникли у зв’язку з повномасштабною 
збройною агресією Російської Федерації. Доповнення, які 
запропоновано, мають на меті увиразнити наскрізні лінії з 
минулого, що дають змогу пояснити сучасні події. 

Українська історія сповнена трагічних тем (це війни, 
геноциди, депортації). Їх вивчення передбачає знайомство учнів 
зі сценами насильства, прикладами антигуманної поведінки, 
смертями безневинних жертв, руйнуваннями, гуманітарними 
катастрофами. Часто вивчення цих тем травмує психіку учнів і, як 
наслідок, відштовхує від історії, розвиває комплекс жертви, 
формує образ українця в історичному процесі як суб’єкта 
постійного знущання. Викладання цих тем вимагає від учителів 
інноваційних підходів до висвітлення історії Голодомору, 
Голокосту, Національної революції 1917-1921 років, Першої і 
Другої світових війн, сучасної Російсько-Української війни. Слід 
показати минуле України як історію перемог та зуміти 
спроєктувати позитивну історичну перспективу. 
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http://mon.gov.ua/content/derj-standart-pochatk-new.pdf (дата звернення: 
17.11.2022). 

  

https://lb.ua/society/2022/09/08/528734_uchiti_istoriyu_shchob_buti_yak.html
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti
http://mon.gov.ua/content/derj-standart-pochatk-new.pdf


305 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «МОВНИЙ ПОРТФЕЛЬ» ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
Ісмоілова Н. Ж. 

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

Упродовж останніх десятиліть Україна систематично 
реалізує політику орієнтації на європейські цінності й стандарти в 
різних сферах життя суспільства. Євроінтеграційне спрямування 
нашої держави передбачає її входження до європейського 
освітнього простору. Інновації в системі освіти України поступово 
розвиваються, зокрема, і в мовній освіти. Вивчення іноземних мов 
є складовою освітньої політики Євросоюзу. Узгоджені й прийняті 
у Страсбурзі документи щодо мовної політики закладають спільну 
основу для викладання іноземних мов у європейських державах. 
Актуальним для нашого сьогодення є упровадження відповідних 
європейських стандартів у вивчення сучасних іноземних мов в 
Україні. Тому українська освіта сьогодні перебуває у пошуку 
ефективних засобів і прийомів вивчення іноземних мов [1]. 

Одним із засобів розвитку інноваційної особистості 
здобувача початкової освіти ми вважаємо мовний портфель як 
дієвий інструмент гуманістичного вивчення іноземних мов і 
формування учнівської автономії в навчанні, що є важливою 
вимогою якості освіти. 

Проблема використання технології «мовний портфель» є 
широко дослідженою в працях українських науковців: Б. Бабенко, 
Л. Васильченко, О. Карп’юк, І. Костікової, С. Ніколаєвої, 
Т. Новикової, Г. Матюхи, Н. Гостіщевої, Т. Харченко та інших. 
Однак більшість цих досліджень стосуються іншомовної 
комунікативної підготовки учнів середньої та старшої школи, у той 
час як використання цієї технології для розвитку іншомовної 
комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти все 
ще потребує глибшого вивчення. 

Проєкт Європейського Мовного Портфоліо (ЄМП) вже 
достатньо довго розробляється в Європі, і є результатом 
багаторічної роботи експертів країнучасниць Ради Європи, 
зокрема й представників України, з різними аспектами проблем 
удосконалення викладання та вивчення іноземних мов. Як відомо, 
у «Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти» 
сформульовано основні положення сучасного підходу до 
вивчення іноземних мов, запропоновано єдину методичну 
термінологію та опис системи рівнів володіння мовами. 
Наголошено, що створення так званої «ситуації успіху» є 
надзвичайно важливим під час навчання. Педагогічна філософія 
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мовного портфелю власне і передбачає зміщення акценту з того, 
що здобувач початкової освіти не знає і не вміє, на те, що він знає 
і вміє з певної теми, розділу, предмета; інтеграцію кількісних і 
якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки [1]. 

«Мовний портфель» для початкової школи, як правило, є 
посібником – ілюстрованим та яскраво оформленим щоденником, 
що містить посильні та цікаві завдання, орієнтовані на дітей 
молодшого шкільного віку. За допомогою таких завдань 
задовольняється потреба учнів у творчій, художній діяльності. У 
щоденнику здобувачі початкової освіти можуть фіксувати власні 
досягнення і досвід у оволодінні іноземною мовою [2]. 

Насамперед слід ознайомити учнів із самою технологією 
«мовний портфель», вдаючись до наочних прикладів і пояснень, 
а також пояснити зміст завдань, що містяться в ньому. Надавши 
дітям приклад «мовного портфеля», необхідно дозволити 
школярам самостійно вивчити його структуру. 
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти пропонують 
три обов’язкових компоненти мовного портфелю: мовне досьє, 
мовну біографію, мовний паспорт. Отже, розглянемо 
загальноприйняту структуру мовного портфелю. 

Мовне досьє (Моя скарбничка): надає учневі можливість 
самостійно добирати матеріали, які ілюструють його досягнення 
або набутий досвід. Тобто, досьє виконує інформаційну функцію: 
діти збирають результати своєї праці, які вони хотіли б показати 
іншими та зберегти. Сюди можуть бути включені проєкти, твори, 
картинки, таблиці, листи, малюнки з коментарями, фотографії, 
контрольні та тести, результати іспитів. Щорічно папка 
поповнюється новим матеріалом, який дитина може переглядати. 
У разі зміни школи учень може подати цю папку як особисте 
портфоліо. 

Мовна біографія (Мої успіхи): допомагає здобувачу 
початкової освіти визначити цілі навчання, сприяє розвиткові 
багатомовності й відповідних компетентностей. У мовній біографії 
містяться дескриптори, тобто параметри, за якими уточнюється й 
оцінюється (як школярем, так і вчителем) рівень володіння учнем 
іноземною мовою. Учень визначає свій рівень володіння 
іноземною відповідно до таблиці самооцінки. У листах самооцінки 
здобувач початкової освіти позначає ті комунікативні вміння, 
якими він, на його думку, уже оволодів, і ті, якими має оволодіти. 
Учитель допомагає учневі побачити свої досягнення і недоліки та 
намітити шляхи подолання останніх. Отже, розділ «Мовна 
біографія» реалізує педагогічну функцію: формує самостійну 
оцінку учнями своїх успіхів у вивченні іноземних мов як засобу 
міжкультурного спілкування. 
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Мовний паспорт (Мова, яку я знаю): дає уявлення про 
рівень володіння мовою у певний період часу. У паспорті учень 
коротко відображає свою комунікативну і мовну компетентності. 
Йдеться про іноземну мову, яку він вивчає, екзамени і результати, 
міжкультурні контакти. Перед тим, як починати заповнення цього 
розділу, потрібно поговорити зі школярами, провести рефлексію 
на тему того, які мови їм уже відомі, які країни вони відвідали, які 
мови використовують у цих країнах для спілкування. Мета такої 
бесіди – дати дитині уявлення про те, що є безліч мов і культур, 
які її оточують. Паспорт містить також інформацію про самооцінку, 
оцінку вчителя і оцінку, одержану в освітніх закладах. Отже, 
розділ «Мовний паспорт» виконує соціальну функцію: формує 
інтерес до іноземних мов і культур. 

Оформлення портфелю передбачає заповнення анкетних 
даних здобувача початкової освіти, що сприяє усвідомленню ним 
своєї значущості. На титульній сторінці портфоліо учень може 
розмістити своє фото та короткі відомості про себе. Оформлення 
аркуша самооцінки дає змогу учням розвивати об’єктивну 
самооцінку. Сторінка творчих проєктів сприяє розвитку творчого 
рівня учня. Портфель ведеться весь час, поки учні вивчають 
предмет. Так вони самі можуть порівняти свій рівень знань у 
різних класах, згадати вивчене, порівняти свої інтереси у різному 
віці, простежити зростання рівня компетентностей. 

Пріоритетом портфелю є надання здобувачеві початкової 
освіти можливості проявляти творчість, розвивати свої інтереси, 
вивчаючи іноземну мову. Як бачимо, мовний портфель виконує 
поряд з педагогічною, розвивальною, інформаційною, також і 
соціальну функцію. 
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2. Матюха ГВ., Гостіщева Н.О., Харченко Т.І. Реалізація рефлексивного 
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СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЗДОБУВАЧА ПОЧАТКОВОЇ 
ОСВІТИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Мінченко Л. С. 
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 

Інтеграція України до Європейського та світового життєвого 
простору викликала необхідність переглянути деякі підходи до 
виховання та розвитку підростаючого покоління, проаналізувати 
чинники, що гальмують підвищення якості формування 
життєспроможності особистості школяра. 

У сучасному інформаційно-комунікаційному просторі 
особлива увага приділяється процесу залучення особистості до 
соціальних інститутів, тобто соціалізації всіх громадян із раннього 
віку. Соціальне середовище є необхідною умовою соціалізації 
особистості, а його складові – економічна, політична, соціальна та 
духовна – впливають на розвиток і формування відповідних 
ціннісних орієнтацій та моделей поведінки особистості, а також на 
визначення понять «соціалізація», «компетентність» та 
«соціальна компетентність».  

Соціальна компетентність визначається як здатність 
особистості ефективно взаємодіяти з іншими людьми, включаючи 
здатність до співробітництва, емоційного регулювання, 
розв’язання конфліктів та інші соціальні навички. Ці навички є 
важливими для успішної адаптації учня початкової освіти до 
шкільного середовища та забезпечення його соціального 
благополуччя.  

Соціальна компетентність має інтегративний та системний 
характер. Це пояснюється тим, що вона поєднує в собі інші 
компетентності: емоційну компетентність – уміння розуміти та 
виражати свої емоції, розпізнавати емоції інших людей та 
реагувати на них адекватно; комунікативну компетентність – 
уміння ефективно спілкуватися з іншими людьми, слухати та 
вести діалоги; соціальну компетентність – уміння взаємодіяти з 
іншими людьми, розвивати і підтримувати соціальні зв'язки; 
академічну компетентність – знання та навички, необхідні для 
навчання та успіху в школі. 

У сучасному світі соціальна компетентність учнів є 
важливим чинником успіху в освітньому процесі та підготовки до 
життя в суспільстві. Недостатня соціальна компетентність може 
мати серйозні наслідки для дитини, які виявляються відчуттям 
відчуженості від оточуючих, відчуттям неповноцінності, 
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зниженням самооцінки, труднощами у навчанні та адаптації до 
шкільного середовища. Крім того, недостатня соціальна 
компетентність може призвести до зростання агресивної 
поведінки, конфліктів з однолітками та дорослими, поведінкових 
проблем, а також до проблем із здоров’ям і самопочуттям. 

Особливо гостро ця проблема стає в умовах онлайн-
навчання, коли учні зазнають додаткового соціального стресу, 
відчуваючи відсутність фізичної взаємодії зі своїми однолітками 
та вчителями. 

Тому важливо, щоб соціальна компетентність дітей 
молодшого шкільного віку стала однією з ключових цілей 
соціально-педагогічної роботи педагогів. Вчителі повинні 
використовувати різноманітні методики та підходи, щоб 
розвивати соціальну компетентність учнів. Це може бути і групова 
робота, і тренінги з соціальних навичок, і спільна діяльність, і 
проєкти тощо. Крім того, важливо створювати безпечне та 
сприятливе середовище для розвитку соціальної компетентності 
учнів. Це може включати в себе введення спеціальних програм із 
соціальної компетентності, роботу з конфліктами, залучення 
батьків до процесу навчання та ін. 

Отже, соціальна компетентність здобувача початкової 
освіти є важливою соціально-педагогічною проблемою, яка 
потребує уваги та дієвих заходів для її вирішення. 

 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЧИТАННЯ 

Пурис Г. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Здатність особистості вільно володіти державною мовою 

України в Державному стандарті початкової освіти визначено 
першою з ключових компетентностей учня початкової школи. Ця 
здатність полягає в уміннях усно і письмово висловлювати свої 
думки, пояснювати факти, усвідомлювати роль мови для 
ефективного спілкування та культурного самовираження, а також 
у  готовності вживати українську мову в різних життєвих ситуаціях, 
мати любов до читання, відчувати красу слова [3]. Зазначені 
складники комунікативної компетентності учня неможливо 
сформувати та реалізувати без ґрунтовної системи словникової 
роботи, що має відображатися на всіх уроках у початковій школі, 
однак першорядного значення набуває на уроках літературного 
читання, де перед учителем відкриваються широкі можливості 
розвитку словникового запасу дітей. 
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У Державному стандарті очікувані результати словникової 
роботи на уроках освітньої галузі «Мови та  літератури» 
визначено у змістовій лінії «Досліджує мовні явища» таким чином: 
спостерігає за мовними одиницями та явищами, відкриває деякі 
закономірності співвідношення звуків і букв, значення слів, їх 
граматичної форми та ролі в реченні; спостерігає за власним 
мовленням та мовленням інших осіб, удосконалює власне 
мовлення за допомогою інших осіб (2 МОВ 4.1); аналізує значення 
слів з урахуванням контексту, будови слова, перевіряє власне 
розуміння значення слова за словниками; пояснює значення слів 
з урахуванням контексту, їх граматичної форми та ролі  
в реченні [3].  

Задля досягнення цих важливих результатів навчання 
учитель має насамперед бути обізнаним із теоретичними 
засадами словникової роботи на уроках української мови та 
читання, а також системно реалізовувати їх на практиці. 

Провідні українські методисти-лінгводидакти визначають 
словникову роботу таким чином: «система навчально-виховної 
роботи над словом, яка охоплює засвоєння учнями нових слів і 
значень, відтінків значень, емоційно-експресивного забарвлення 
слів, сфер їх уживання, їх багатозначності і переносних значень, 
засвоєння синонімів, антонімів, паронімів, омонімів тощо» [2, 172].  

Аналіз завдань словникової роботи в початковій школі у 
працях методистів дозволив виокремити такі напрями її 
практичної реалізації на уроках мови й читання: 

− збагачення словникового запасу учнів, кількісне 
поповнення його за рахунок опанування нових лексичних 
одиниць;  

− уточнення значень слів на основі засвоєння системно-
лексичних зв’язків;  

− активізація словника, формування вмінь і навичок 
правильно вживати лексичні одиниці, доцільно використовувати 
їх у мовленні, у текстах різних типів і стилів;  

− боротьба з нелітературними словами (діалектизми, 
жаргонізми та ін.), викорінювання їх з дитячого мовлення;  

− формування умінь і навичок визначати семантику, 
емоційно-експресивне забарвлення слів і правильно 
користуватися ними;  

− формування умінь і навичок правильного вживання з 
урахуванням сполучуваності слів;  

− розвиток умінь доцільного використання слів залежно 
від типу і стилю мовлення;  
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− виховання в учнів мовного чуття, естетичного смаку до 
краси слова [1; 2]. 

Г. Крохмальна та Х. Герич описали також 5 принципів 
проведення словникової роботи в початкових класах: 

1. Позамовний (або екстралінгвістичний) принцип 
відображає виховний і розвивальний характер словникової 
роботи, яка повинна збагачувати ерудицію учнів, виховувати в них 
інтерес до слова, до мови, формувати національну свідомість. 

2. Синтагматичний принцип допомагає осмислити 
семантичні відношення слів у тексті, особливості їх 
сполучуваності. 

3. Парадигматичний принцип передбачає ознайомлення 
учнів з лексичною парадигмою, тобто засвоєнням системи 
лексичних знань (тематичні групи, синонімічні ряди, антонімічні 
пари та ін.), що забезпечує усвідомлене засвоєння словникового 
складу мови.  

4. Функціональний принцип полягає в дотриманні 
функціонально-стилістичного аспекту розвитку мовлення учнів, 
що вимагає доцільного вибору слів залежно від їх стилістичного 
забарвлення, мети їх використання в мовленні, стилю 
висловлювання. 

5. Контекстуальний принцип. Більшість слів в українській 
мові багатозначні, і засвоїти їх значення учень може лише в 
контекстуальному оточенні. Через це контекстуальний принцип є 
особливо важливим у словниковій роботі та формуванні 
комунікативних умінь учнів [2]. 

Отже, словникова робота є необхідним складником уроків 
освітньої галузі «Мови та літератури» і спрямована на 
формування першої ключової компетентності здобувача 
початкової освіти – вільне володіння державною мовою. До 
теоретичних засад словникової роботи належать напрями її 
реалізації на уроках мови й читання та основні принципи 
проведення словникової роботи в початкових класах. 

Література: 
1. Методика навчання української мови в початковій школі : навч.-метод. 

посібн. / за наук. ред. М.С. Вашуленка. Київ : Літера ЛТД, 2011. 364 с. 
2. Крохмальна Г., Герич Х. Психолого-педагогічні засади роботи над 

збагаченням лексичного запасу молодших школярів на уроці української мови. 
Молодий вчений, 2018. № 10 (62). С. 70–73. URL: 
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/16.pdf (дата звернення: 11.11.2022).  

3. Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти : 
Постанова КМУ від 24 липня 2019 р. № 688. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 
12.11.2022). 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Рябоконь-Рощупкіна Н. М. 
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 

Проблема здоров’я, розвитку та виховання дітей 
залишається найважливішою державною проблемою. Кожен 
освітній заклад покликаний забезпечити не тільки навчальний 
процес, але й сприяти нормальному розвитку учнів та охороні 
їхнього здоров’я. Здоров’я дітей – це політика, в якій закладено 
наше майбутнє, тому перед вчителями, батьками та 
громадськістю стоїть завдання виховання здорового покоління [3]. 

Застосування здоров’язберігаючих технологій у сучасній 
школі обумовлено тим, як гостро ця проблема стоїть перед 
сучасним суспільством. Кількість інформації та знань неухильно 
зростає, навантаження в школі теж, екологія при цьому не 
покращується, тому дуже важливо зберігати здоров’я учнів: по-
перше, за здоров’ям учнів покликані стежити вчителя, по-друге, 
батьки, а по-третє, саме у дітей має сформуватися звичка 
самостійно приділяти увагу своєму самопочуттю та здоров’ю. 

Термін «здоров’я» сьогодні розглядається не лише як 
відсутність захворювання чи фізичного дефекту, а й стан повного 
фізичного, душевного та соціального благополуччя [3]. Згідно зі 
статистикою, останніми роками відбувається помітне погіршення 
здоров’я дітей. Про це свідчить скорочення числа здорових 
випускників школи, велика втома, втома на уроках, зростання 
числа хронічних захворювань. Причинами є малорухливий, 
неправильний спосіб життя, перевантаження навчального 
процесу багатьма дисциплінами, незбалансоване харчування, 
проблемна екологічна ситуація, відсутність здорових звичок у 
сім’ях дітей. На стан здоров’я дитини впливають багато чинників. 
До ним відносяться: умови життя та сімейного виховання, 
спадковість, екологія, рівень розвитку медицини, оздоровча 
робота, заняття спортом тощо. 

Під здоров’язберігаючими освітніми технологіями в 
широкому значенні слова слід розуміти всі технології, 
використання яких в освітньому процесі сприяє збереженню та 
покращенню здоров’я учнів. 

Здоров’язберігаючі освітні технології поділяються на 
підгрупи [2]: 
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− організаційно-педагогічні технології (ОПТ), що 
визначають структуру навчального процесу, що сприяють 
запобіганню стану перевтоми, гіподинамії та інших станів; 

− психолого-педагогічні технології (ППТ), пов’язані з 
безпосередньою роботою вчителя на уроці, впливом, який він 
чинить усі 45 хвилин на своїх учнів. Сюди належить і психолого-
педагогічне супроводження всіх елементів освітнього процесу; 

− навчально-виховні технології (НВТ), які включають 
програми з навчання грамотної турботи про своє здоров’я та 
формування культури здоров’я учнів, мотивації їх до ведення 
здорового способу життя, попередження шкідливих звичок, які 
передбачають також проведення організаційно-виховної роботи з 
учнями після уроків, просвітництво їхніх батьків. 

При організації здоров’язберігаючих технологій 
реалізуються наступні принципи: 

− принцип рухової активності; 

− принцип оздоровчого режиму; 

− принцип формування правильної постави та навичок 
раціонального дихання; 

− принцип реалізації ефективного загартовування; 

− принцип психологічної комфортності; 

− принцип опори на індивідуальні особливості та здібності 
дитини (облік провідної модальності, темпераменту, 
білатеральності). 

Для реалізації цих принципів використовуються різні 
методи та прийоми. 

Ось лише деякі з них: стретчинг, динамічні паузи, рухливі та 
спортивні ігри, релаксація, гімнастика (пальчикова, для очей, 
дихальна), арттерапія, казкотерапія, ігротерапія, технології 
впливу кольором, психогімнастика, фонетична ритміка, 
комунікативні ігри тощо. 

Застосування здоров’язберігаючих технологій в освітньому 
процесі підвищить результативність навчання, сформує у 
вчителів та батьків загальний ціннісний орієнтир, спрямований на 
збереження та зміцнення здоров’я вихованців та власних дітей. 

Творчий характер освітнього процесу – вкрай необхідна 
умова здоров’язбереження. Включення дитини у творчий процес 
знижує ймовірність настання втоми. Ланцюжок взаємозв’язку тут 
простий: навчання без творчого заряду – нецікаво, отже, тією чи 
іншою мірою, є насильством над собою та іншими [1]. 
Обов’язковим елементом здоров’язберігаючої організації уроку 
відповідно до сучасних вимог є фізкультхвилинки. З позицій 
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здоров’язбереження заняття має проводитися на позитивному 
емоційному тлі. 

Таким чином, здоров’язберігаючі освітні технології 
навчання спрямовані на забезпечення збереження здоров’я учня 
за період навчання у школі, формування необхідних знань, умінь 
та навичок за здоровим образом життя, навчання 
використовувати отримані знання у повсякденному житті. 
Основним показником, що відрізняє всі здоров’язберігаючі освітні 
технології, є регулярна діагностика стану учнів та відстеження 
необхідних параметрів розвитку організму в динаміці (початок–
кінець навчального року), що дозволяє зробити відповідні 
висновки щодо стану здоров’я учнів. 

Література: 
1. Ващенко О. Організація навчально-виховного процесу з «Основ 

здоров’я в 1–4 класах» : навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський : Ж ФОП, 2010. 
2. Колонькова О., Литовченко О. Здоров’язберігаючі технології у 

навчальному закладі. Київ : Шкільний світ, 2009. 
3. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДІАОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Сазонова О. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
У житті сучасного школяра медіакомунікація є не тільки 

способом отримання інформації, але й приводом для 
формування системи поглядів. Учень стикається з медіатекстами 
щодня. Їх розуміння передбачає наявність інформаційної 
культури, формування якої можливо лише при регулярній та 
цілеспрямованій роботі. 

Технології медіаосвіти є прикладними, але, одночасно, 
допомагають об’єднати вивчення предметів в загальний освітній 
процес, оскільки головне завдання медіаосвіти – формування 
загальних інформаційних вмінь, культури роботи з інформацією, 
етики медіа спілкування. Специфіка медіаосвіти з педагогічної 
позиції полягає в наступному:  

− медіаосвіта виникає як педагогічна необхідність тоді, 
коли є свобода сприйняття та зміни педагогічного вектору;  

− учитель та учень є рівними перед інформацією, педагог 
не вчить, а допомагає розуміти світ, пропонує аналізувати 
отримані відомості на різних рівнях;  
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− медіаосвіта передбачає, що педагог має вправно 
користуватися сучасними засобами освіти, в тому числі 
цифровими, мультимедійними;  

− учень може випереджати педагога за рівнем знань 
технічної складової сучасних медіа.  

Організація медіаосвіти здобувачів початкової освіти має 
свої особливості, які відрізняють її від організації медіаосвіти для 
старшокласників або дорослих. Нижче наведено деякі з 
особливостей організації медіаосвіти для здобувачів початкової 
освіти: 

1. Використання ігрових технологій. Характерними 
віковими особливостями для здобувачів початкової освіти є 
більша розвиненість ігрових навичок, ніж навичок самостійної 
роботи з інформацією. Тому використання ігрових технологій 
(наприклад, ігор-пригод) може бути ефективним засобом 
залучення уваги та формування медіаграмотності. 

2. Формування медіаграмотності як комплексного процесу. 
Медіаграмотність не обмежується лише знаннями про медіа та їх 
функціонування, вона також включає в себе розвиток критичного 
мислення, аналітичних та комунікативних навичок. Тому 
організація медіаосвіти для здобувачів початкової освіти повинна 
передбачати комплексний підхід до формування 
медіаграмотності.  

3. Урахування інтересів та можливостей дітей. Медіаосвіта 
має бути організована таким чином, щоб вона була цікавою та 
зрозумілою для здобувачів початкової освіти, а також була 
адаптована до їх вікових можливостей та пізнавальних потреб. 

4. Розроблення спеціальних програм та методик навчання. 
Для організації медіаосвіти здобувачів початкової освіти 
необхідно розробити спеціальні програми, які могли б читатися 
самостійно або інтегруватися в навчальні предмети. 

Учитель має використовувати це на користь навчання та 
підвищення його ефективності [1, с. 9]. Специфіка шкільної 
медіаосвіти пов’язана також з інтеграційними процесами, що 
відбуваються в медійній сфері. Тому при розробці концепції освіти 
слід враховувати як традиційний досвід, так і нові підходи. 
Найпопулярнішими медіаканалами сучасних дітей є телебачення 
та інтернет. Якщо казати про учнів початкових класів, то на них 
впливає більше телебачення, оскільки не всі ще в повній мірі 
володіють комп’ютерними можливостями. А діти середнього та 
старшого шкільного віку на перше місце ставлять саме мережу 
інтернет з її можливостями до спілкування, перегляду 
аудіовізуального та текстового контенту. Особливої популярності 
набувають інтерактивні можливості медіа, оскільки вони 
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передбачають спілкування, участь у тому, що відбувається на 
екрані, а також включає ігрові можливості. 

Новітні технології викликають інтерес та відіграють істотну 
роль в медіаосвіті, оскільки відповідають її головним завданням. 
Зокрема, відбувається навчання правильного читання 
медіатекстів. Учні завдяки комп’ютерним технологіям та мережі 
інтернет мають доступ до будь-яких текстів, можуть працювати з 
ними за допомогою новітніх технічних розробок [1]. 

Специфіка викладання медіаосвіти в школі залежить й ще 
від одного істотного фактору – віку учнів. Тому розглянемо 
особливості організації медіаосвітніх занять в залежності від того, 
на яку аудиторію вони розраховані. 

У дітей молодшого шкільного віку відбувається перебудова 
всіх розумових процесів. Зокрема, сприйняття, уваги, пам’яті, 
уяви, мислення, мовлення. Діти потроху набувають якостей, що 
властиві дорослим. Такі зміни пов’язані з тим, що діти все більше 
залучаються та включаються в нові види діяльності та систему 
міжособистісних відносин. 

Однак дитині в цьому віці ще притаманна значна активність, 
непосидючість, нестійкість уваги. Якщо більшу частину вільного 
часу дитина проводить за переглядом телевізора, в неї 
розвивається гіперактивність, а постійна швидка зміна кадрів та 
дій на екрані не дає змогу фокусуватися на тому, що зображено 
на екрані [3, с. 123]. 

Сучасні школярі молодших класів мають проблеми з 
концентрацією уваги, логічним мисленням, викладенням чіткого 
та послідовного тексту. Однією з причин цього є 
перенавантаження інформацією, яку діти отримують з медіа. Щоб 
розвивати мотивацію до процесу навчання, слід активувати 
пізнавальну діяльність, розширювати коло інтересів. І хоча дитина 
молодшого шкільного віку ще залишається досить допитливою, 
але велика кількість інформації сприяє швидкій втомі, втраті 
інтересу, прагненню зайнятися іншим видом діяльності. Це 
потрібно враховувати при організації медіаосвітніх заходів. 

Таким чином, специфіка організації медіаосвіти в школі 
залежить від декількох факторів. Головними з них виступають 
технологізація освітнього процесу та активне застосування цих 
технологій в процесі навчання. Також на особливості викладання 
впливає вік дитини. У навчанні школярів молодших класів, а також 
середнього та старшого шкільного віку є певна специфіка, що 
ґрунтується на психологічних особливостях розвитку особистості 
в кожному з періодів. 
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Прийом театралізації здавна застосовувався в традиційній 
вітчизняній методиці навчання літературного читання під назвою 
«інсценізація» –  одна із  форм творчої роботи із текстом на уроках 
літературного читання, однак з реформою «Нова українська 
школа» він  набув широкого вжитку в освітній сфері. Наразі 
театралізація виступає однією зі змістових ліній Типової освітньої 
програми НУШ-2, розробленої авторським колективом під 
керівництвом Б. Шияна.  

У «Словнику української мови» театралізація визначена як 
«дія за значенням «театралізувати» або виведення елементів 
сценічної вистави в певний вид мистецтва». Театралізувати при 
цьому визначено як «пристосовувати літературний (не 
драматичний) твір для вистави в театрі, вносити до твору 
елементи драматичної дії, сценічної гри» [4]. Відповідно можемо 
тлумачити театралізацію в загальному смислі як пристосування 
літературного твору до виконання на сцені з елементами 
драматичної гри. 

І. Большакова визначає театралізацію на уроці таким 
чином: «синкретична діяльність учнів, яка дає змогу не просто 
обговорити літературний твір, а «відчути» його «вживу» усіма 
органами чуття. …один з найкращих способів зробити літературу 
бажаною для сучасного покоління школярів. Емоції, які виникнуть 
у дітей у процесі театралізації, допоможуть плекати любов до 
літератури й читання, до різних видів мистецтв» [1]. 

О. Михайлицька зазначає, що театральне мистецтво має 
допомогти людині визначити своє місце у сучасних соціальних 
реаліях, і різні форми театрального дійства є «наочним і 
емоційним способом передачі досвіду в людському суспільстві». 
Науковиця підкреслює синтетичний характер театрального 
мистецтва, що виступає ефективним і унікальним засобом 
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художньо-естетичного виховання учнів, у системі якого 
О. Михайлицька відводить дитячому театру істотне місце [2]. 

Дослідниця вказує: «Театралізована діяльність – це 
можливість розкриття творчого потенціалу дитини, виховання 
творчої спрямованості особистості, коли вчитель надає дітям 
можливість бути самостійними, творчими, стимулює пошук ними 
власних шляхів розв’язання проблем та практичного 
застосування надбаних знань і вмінь. Під час сприймання 
театрального видовища дитина є глядачем, у театралізованій грі 
вона – творець, актор, режисер; при підготовці театральної 
вистави – глядач, актор, сценарист, декоратор залежно від 
прийнятої ролі» [2]. 

Зважаючи на значну ефективність театралізації в 
початковій школі, авторський колектив типової освітньої програми 
НУШ-2 зазначає у пояснювальній записці: «змістова лінія 
«Театралізуємо» слугує розвитку комунікативних умінь учнів, 
зокрема вміння моделювати різні ситуації спілкування, обирати 
відповідні комунікативні стратегії, досліджувати несловесні 
засоби спілкування» [3].  

Учені слушно вказують, що специфіка змістової лінії 
«Театралізуємо» пов’язана з формуванням уявлення про театр як 
місце, де учні здобувають досвід співчуття та співпереживання. У 
межах змістової лінії учні досліджують чужу (глядач) та власну 
(актор) експресію в процесі залучення до сценічної творчості, 
набувають акторського досвіду, зокрема імпровізації, що 
забезпечує розвиток у дитини емоційного інтелекту, творчого 
мислення, ініціативності, самосвідомості й самоефективності, 
уміння мобілізувати інших, долати бар’єри, пов’язані з 
неоднозначністю, невизначеністю та ризиками, співпрацювати з 
іншими особами [3]. 

Відповідно до обов’язкових результатів навчання, яких 
мають досягти здобувачі початкової освіти мають за цією 
змістовою лінією, належать такі: описує емоційний стан 
персонажів, співпереживає; експериментує з текстом (змінює 
сюжет, переказує текст з іншої позиції, додає персонажів, 
імпровізує під час інсценізації); передає своє враження від 
побаченої вистави у письмових відгуках (наприклад, запис у 
щоденнику вражень або в класному альманаху) [4 МОВ 6 – 3.1-1]; 
створює прості медіатексти, використовує різні форми їх 
презентації; виокремлює характерні риси свого мовлення 
(улюблені слова, фрази); спостерігає за їх впливом на 
співрозмовників; коригує своє мовлення та ін. [3]. 

Отже, театралізація виступає однієї зі змістових ліній 
Типової освітньої програми з освітньої галузі «Мови та 
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літератури», характер театралізованої діяльності є надзвичайно 
сприятливим для уроків літературного читання, де дитина має 
захопитися змістом твору, його мовним рішенням, літературною 
формою. Виходячи із цього, визначаємо театралізацію як 
актуальний прийом підвищення мотивації учнів початкових класів, 
особливо ефективний на уроках  літературного читання. 
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м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
В останні роки все більшої популярності в навчанні 

набувають нові ігрові технології, які можна використовувати як на 
уроках та семінарах у школі, так і у позаурочній роботі. Однією з 
таких технологій є квест. Квест – це одночасно міні-проєкт, 
інтелектуальне змагання, ділова гра, спортивне змагання, масова 
акція. 

Сучасна освіта передбачає компетентнісний підхід. Однак 
реалії такі, що, приходячи до закладів освіти, учні зобов’язані не 
тільки володіти теоретичними основами певних дисциплін, але 
вже вміти ефективно застосовувати їх. На жаль, формат 
аудиторних занять (уроки, лекції, семінари, круглі столи, метод 
проєктів) не завжди може забезпечити достатній досвід для 
подальшої успішної роботи, що неминуче звертає увагу 
викладачів на такі інтерактивні методи навчання та виховання, як 
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тренінги, майстер-класи, мотузкові курси, квести, які можна 
використовувати і у позакласній роботі.  

В освітньому процесі квест – спеціальним чином 
організований вид дослідницької діяльності, для виконання якої 
учні здійснюють пошук інформації за вказаними адресами 
(реальними), що включає і пошук цих адрес або інших об’єктів, 
людей, завдань тощо [1]. 

Іншими словами, освітній квест – проблема, що реалізує 
освітні завдання, що відрізняється від навчальної проблеми 
елементами сюжету, рольової гри, пов’язана з пошуком та 
виявленням місць, об’єктів, людей, інформації, для вирішення 
якої використовуються ресурси якоїсь території або інформаційні 
ресурси [2]. 

Квест може поєднувати в собі елементи тренінгу та творчої 
вистави, дискусії та сюжетно-рольової гри, психодрами та 
мотузкового курсу, а отже, він може виконувати низку 
розвиваючих завдань, покладених на перераховані вище методи 
активного навчання та виховання. Подібне «жонглювання» 
технологіями, їхня трансформація, змішання та об’єднання 
дозволяють створювати нові форми роботи. Крім того, більшість 
квестів унікальна не лише за формою, а й за змістом. Один і той 
же сценарій завдяки свободі дій гравців, спонтанності розвитку 
сюжету може призвести до різних результатів. 

Квест як навчальна гра може складатися з кількох етапів, 
кожен із яких важливий для виконання. Виділяють: підготовчий, 
початковий, рольовий, творчий, заключний та аналітичний етапи. 

На підготовчому етапі обирається місце проведення квесту, 
позначаються станції і розробляються завдання. На початковому 
етапі учні знайомляться з основними поняттями, правилами 
квесту, його темою, матеріалами. Розподіляються ролі у команді. 
Правила поведінки у квесті – найважливіший момент гри, який не 
можна згаяти. При нечіткому формулюванні правил поведінки 
можуть виникати конфліктні моменти, помилки у підрахунках 
штрафних та заохочувальних балів. Будь-яке пересування по 
місту пов’язане з небезпеками, які допоможе уникнути невеликі 
інструкції з техніки безпеки. Ось чому необхідно відповідально 
підійти до цього етапу гри. 

На рольовому етапі відбувається індивідуальна робота у 
командах, спрямована на загальний результат. Учасники 
одночасно, відповідно до обраних ролей, виконують завдання 
квесту. Команда спільно підбиває підсумки виконання кожного 
завдання, учасники обмінюються матеріалами задля досягнення 
спільної мети. Творчий етап також необхідний під час проведення 
цієї гри. Освіта не тільки має прищеплювати нові знання, а й 
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допомагати учням творчо мислити. Командна пісня, емблема, 
девіз, театральне інсценування – все це не тільки об’єднує 
колектив, а й дає новий стимул для розвитку, вдосконалення. 

Один із найважливіших етапів – заключний. На ньому 
розглядаються дії команди під час гри, підраховуються бали. 
Оцінюється внесок кожного учня у досягнення командного 
результату. Аналітичний етап призначений переважно для 
організаторів квесту. Відбувається обговорення того, чи виконані 
цілі та завдання квесту, легкими чи важкими були завдання, що 
недооцінили чи переоцінили організатори гри та які висновки 
можна з цього зробити. Квест, як і будь-яка рольова гра, потребує 
постійного вдосконалення. Велика кількість учасників закладу 
освіти, різнопланові завдання, пошуковий маршрут, розтягнутий 
на сотні метрів або кілька кілометрів, численні помічники на 
станціях – все це утворює єдиний організм, робота якого залежить 
від уміння учасників аналізувати виконану роботу на фінальній 
частині квесту. 

Квест – це захоплююча гра, де велика різноманітність видів 
діяльності, переміщення по місту, несподівані місця та сюжетні 
лінії роблять захід таким, що запам’ятовується, несе велике 
виховне значення. При організації квесту виникає велика кількість 
труднощів, таких як: розробка безпечних, цікавих та різноманітних 
маршрутів; розробка різнопланових завдань; узгодження станцій 
квестів із організаціями, на яких вони будуть реалізовані; 
підготовка провідних, здатних організувати роботу станції та 
вирішувати непередбачувані питання. 

Отже, можна відзначити, що використання сучасних освітніх 
технологій, таких як квест, стимулює пізнавальну активність учнів 
із різних предметів. Використання квестів у позааудиторній роботі 
дозволяє розширити науковий світогляд, познайомити з 
біографією та працями видатних учених. Тісний зв’язок з 
краєзнавством, інтеграція з історією в рамках квесту дозволяє 
сформувати у здобувачів природничо-науковий світогляд, 
побачити цілісну картину світу. 

Література: 
1. Сокіл М. Квест : метод чи технологія? Молодий вчений. 2014.  

№ 2 (114). С. 28–32. 
2. Чудакова О. Перспектива інтерактивного методу «квест» у професійній 

підготовці студентів психолого-педагогічного факультету. Молодий вчений.  
2018. № 21. С. 72–79. 
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ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ШКОЛИ 

Степанова А. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
У документі «Методичні рекомендації щодо оцінювання 

результатів навчання учнів 1–4-х класів закладів загальної 
середньої освіти» у 2021 р. вперше  на нормативному рівні 
усталено підходи до оцінювання учнів початкової коли, яке не 
виражається в балах та оцінках, а наслідує загальноєвропейські 
підходи до оцінювання. Виходячи із цих орієнтації, розробники 
рекомендацій надали визначення самого процесу оцінювання:  
«отримання даних про стан сформованості результатів навчання 
учнів, аналіз отриманих даних та формулювання на його основі 
суджень про об’єкт, який оцінюють». У нормативному документі 
вказано, що оцінювання доцільно здійснювати з метою створення 
сприятливих умов для розвитку талантів і здібностей кожного  
учня/учениці, формування у нього/неї компетентностей та 
наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 
психофізіологічних особливостей та потреб, а також визначення 
ступеня якості освітнього процесу та шляхів підвищення його 
ефективності [2]. 

Основними функціями оцінювання є формувальна, 
діагностувальна, мотиваційно-стимулювальна, розвивальна, 
орієнтувальна, коригувальна, прогностична, констатувальна, 
виховна, а відповідно до мети оцінювання пріоритетними є 
формувальна та діагностувальна функції оцінювання. Реалізацію 
формувальної функції оцінювання забезпечують відстеженням 
динаміки навчального поступу учня/учениці, визначенням його/її 
навчальних потреб та подальшим спрямуванням освітнього 
процесу на підвищення ефективності навчання з урахуванням 
виявлених результатів навчання [2]. 

Формувальне оцінювання – це оцінювання під час навчання 
і «для навчання» (англ. – “assessment for learning“), бо, на відміну 
від підсумкового, має на меті формування (або форматування) 
навчального процесу з урахуванням навчальних потреб кожного 
учня задля більш ефективного формування необхідних знань, 
умінь та ставлень. Водночас, значення слова «оцінювання» не 
обмежується виставленням оцінки. Це послідовна змістовна 
взаємодія між учнем, учителем і батьками щодо навчальних 
досягнень учня на підставі всім зрозумілих цілей і критеріїв [1]. 

Л. Кабан вказує, що вирізняють оцінювання результатів 
навчання й оцінювання для навчання. У першому варіанті це 
сумативне оцінювання, у другому – формувальне оцінювання. 
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Формувальне або формативне, формуюче, формаційне 
оцінювання називають ще оцінюванням для поліпшення  
навчання [3]. 

Дослідниця подає такий алгоритм діяльності вчителя щодо 
організації формувального оцінювання: 

1. Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів 
навчальних цілей. 

2. Створення ефективного зворотного зв’язку. 
3. Забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання. 
4. Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання. 
5. Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати 

власну діяльність (рефлексія). 
6. Коригування спільно з учнями підходів до навчання з 

урахуванням результатів оцінювання [3]. 
Отже, формувальне оцінювання є реалією сучасної 

початкової школи і має ефективно застосовуватися упродовж 
усього періоду навчання дитини в закладі освіти. 

Література: 
1. Що таке формувальне оцінювання, чому воно потрібне учням і які 

основні виклики. «Нова українська школа» : вебсайт. URL: 
https://nus.org.ua/view/shho-take-formuvalne-otsinyuvannya-chomu-vono-potribne-
uchnyam-i-yaki-osnovni-vyklyky/ (дата звернення: 20.12.2022). 

2. Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання 
результатів навчання учнів 1–4 класів закладів загальної середньої освіти : Наказ 
МОНУ від 13.07.2021 № 813. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-
metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-
klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti (дата звернення: 20.12.2022). 

3. Кабан Л.В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у 
новій українській школі. Народна освіта, 2017. Вип. №1 (31). URL: 
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4471 (дата звернення: 20.12.2022). 

 
 

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК 
ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Фартушна М. С. 
ДВНЗ « Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Суспільству потрібні фахівці з поглибленою підготовкою з 

англійської мови. Тому знайомство з іноземними мовами та їх 
вивчення починається з молодших класів. Використання 
вчителями різних методів навчання та контролю дозволяє творчо 
підходити до організації навчально-пізнавальної діяльності 
молодших школярів. Реформа системи викладання іноземних 
мов вимагає створення чіткої системи державного контролю. 

Контроль означає виявлення, встановлення та оцінювання 
знань учнів, визначення обсягу, рівня та якості навчання, а також 

https://nus.org.ua/view/shho-take-formuvalne-otsinyuvannya-chomu-vono-potribne-uchnyam-i-yaki-osnovni-vyklyky/
https://nus.org.ua/view/shho-take-formuvalne-otsinyuvannya-chomu-vono-potribne-uchnyam-i-yaki-osnovni-vyklyky/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4471
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виявлення навчальних успіхів і прогалин у знаннях, уміннях і 
навичках окремих учнів і класу в цілому. 

Контроль та оцінка знань учнів є важливим елементом 
навчально-виховного процесу. При правильній організації він 
сприяє розвитку пам’яті, мислення та мови учнів, систематизує 
їхні знання, своєчасно викриває прорахунки навчального процесу 
та служить їх запобіганню. 

Тестова перевірка все більше набуває свого поширення. 
Чому це актуально? Та тому що, тестами наразі перевіряють різні 
характеристики особистості (у психології – тестування може 
виміряти інтелект і готовність до школи, виправдати умови роботи 
і поглибити розуміння труднощів з навчанням або порушень 
розвитку), контролюють сформованість знань у школярів 
(поурочні тести, тематичні тести, підсумкове оцінювання, ДПА, 
ЗНО). Тестовий контроль у початковій школі спрямовано на 
перевірку рівня сформованості базових умінь читання, 
аудіювання, письма та говоріння. 

Тестування – форма оцінювання знань учнів, студентів 
(абітурієнтів), основана на застосуванні педагогічних тестів. 

Тест – система завдань, призначених для встановлення 
освітнього (кваліфікаційного) рівня особи. 

Сутність цього методу полягає у визначенні завдань 
(запитань), на які подані альтернативні відповіді. Учень має 
обрати правильну відповідь, аргументувати свій вибір. 

Тестові завдання можна розділити на дві групи: 

− завдання з множиною варіантів; 

− завдання альтернативних відповідей; 

− завдання множинного вибору; 

− завдання на встановлення відповідності; 

− завдання на встановлення правильної послідовності; 

− завдання вільного викладу; 

− завдання - доповнення. 
Основними тестовими завданнями, які пропонуються 

молодшим школярам, є альтернативні завдання. Після 
прочитання тексту учням надається кілька тверджень, з якими 
вони повинні погодитися або спростувати. Також на початкових 
етапах навчання можна використовувати тести на послідовність, 
оскільки молодші школярі вже мають уявлення про те, як 
побудовано пропозицію. 

Тести виконують дві різні функції: контролюючу та 
навчаючу. До тестів, які виконують контролюючу функцію, 
відносяться два основних види: тести, які перевіряють наявність 
в учнів певного рівня комунікативної компетенції і тести, які 
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перевіряють оволодіння учнями конкретним мовним матеріалом 
та окремими мовними навичками за певний період навчання.  

Оскільки молодші школярі спроможні плідно працювати 
протягом 30–40 хвилин, час проведення тестового контролю в 
початковій школі не має перевищувати цей інтервал. 

При складанні тесту потрібно обов’язково враховувати 
загальний характер тексту, прагнути до того, щоб завдання тесту 
висловлювалися ясно, просто, забезпечували тільки однозначні 
відповіді на них. 

Науково обґрунтовані та методично грамотно організовані 
тести дають змогу викладачам реалізувати важливий зворотній 
зв’язок для управління навчальним процесом і сприяють 
підвищенню ефективності вивчення іноземних мов.  

Тести як творчий підхід до організації навчально-
пізнавальної діяльності для з'ясування рівня знань, умінь і 
навичок дітей молодшого шкільного віку. Основною метою 
тестового контролю є визначення рівня досягнень учня в 
оволодінні іноземною мовою наприкінці певного періоду 
навчання. 

Література: 
1. Волошина О.С. Використання тестових технологій на уроках іноземної 

мови в початкових класах. Всеосвіта : вебсайт. URL: 
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-testovih-tehnologij-na-urokah-inozemnoimovi-
v-pocatkovih-klasah-110760.html (дата звернення: 10.11.2022). 

2. Деркач Ю.Я., Романів Т.В. Тестування як ефективний засіб поточного 
контролю на уроках іноземної мови. Молодий вчений. 2018. № 9. С. 400–402. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_9%282%29__29 (дата звернення: 10.11.2022). 

3. Петренко-Агді О.П. Тестовий контроль у навчанні англійської мови у 
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